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Woord vooraf 

Van vrijdag 29 mei tot en met donderdag 9 juli 2020 was het voor iedereen mogelijk om een 
zienswijze in te dienen op het ontwerpwijzigingsbesluit van het project kavels windenergiegebied 
Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord), Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat. 

Wat gaat er wijzigen in de genomen besluiten? 
Nederland heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor het terugdringen van CO2-emissies, en 
daarmee samenhangend, het produceren van duurzame energie. Windenergie op zee speelt daarin 
een prominente rol. In de afgelopen vijf jaar zijn er tien kavelbesluiten genomen voor windparken op 
zee. In dit wijzigingsbesluit zijn enkele voorschriften uit deze kavelbesluiten aangepast en 
gelijkgetrokken op basis van de nieuwste inzichten. Met de wijzigingen worden de effecten op de 
ecologie en omgeving beperkt en de veiligheid binnen de windparken vergroot. Het wijzigingsbesluit 
is afgestemd met betrokken partijen voor wie dit relevant is, zoals de windparkeigenaren en 
natuurorganisaties. Het gaat om de wijzigingen in voorschriften ten aanzien van: 
–de stilstandvoorziening om aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen op piekmomenten 
te voorkomen; 
–de stilstandvoorziening om de veiligheid tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in de 
directe omgeving te garanderen; 
–de stilstandvoorziening om veilig helikopterverkeer nabij kavel V Hollandse Kust (noord) te 
waarborgen; 
–het zodanig ontwerpen, bouwen en exploiteren van een windpark dat het actief bijdraagt aan 
versterking van de lokale en regionale economie; 
–het verminderen van hinder door verlichting en het verminderen van de zichtbaarheid van het 
windpark; 
–het beperken van onderwatergeluid bij het heien van funderingspalen; 
–het meewerken van de vergunninghouder aan de plaatsing van apparatuur voor de scheepvaart-
veiligheid en ecologische monitoring. 

Waar kon u de stukken inzien? 
U kon het ontwerpwijzigingsbesluit van 29 mei 2020 tot en met 9 juli 2020 inzien op www.bureau-
energieprojecten.nl/ nu ter inzage. Op papier kon u het voorbereidingsbesluit tijdens de reguliere 
openingstijden bekijken op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 
73, 2594 AC Den Haag. Hiervoor kon u een afspraak maken via telefoonnummer 070 379 89 79. 

Zienswijzen 
Op het ontwerpwijzigingsbesluit zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 3 zienswijzen 
binnengekomen (waarvan 3 uniek). Hiervan is één pro-forma, deze is ingetrokken en daarom niet 
opgenomen in deze zienswijzenbundel. De zienswijzen zijn integraal opgenomen in deze bundel. U 
kunt deze inspraak- bundel downloaden van www.bureau-energieprojecten.nl. 

Registratie en verwerking 
De ontvangen zienswijzen zijn geregistreerd. Aan de indieners is een ontvangstbevestiging gezonden 
met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 6 kan bij het ontvangen 
registratienummer het bijbehorende zienswijzenummer worden opgezocht. 

Verdere procedure 
De ontvangen zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van het wijzigingsbesluit. Het 
definitieve wijzigingsbesluit wordt ter inzage gelegd. Dit wordt aangekondigd in de Staatscourant, in 
huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Alleen als u nu een zienswijze heeft 
ingediend, kunt u later beroep instellen tegen het definitieve ontwerpwijzigingsbesluit. 
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Nr. 27142 
28 mei 

2020STAATSCOURANT 
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Kennisgeving ontwerpwijzigingsbesluit kavels windenergiegebied Borssele, 

Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord), Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat 

Van vrijdag 29 mei tot en met donderdag 9 juli 2020 ligt het ontwerpwijzigingsbesluit ter inzage voor 
de volgende tien kavelbesluiten: 
– I, II, III, IV en V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele, 
– I, II, III en IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) en 
– V windenergiegebied Hollandse Kust (noord). 
Eenieder kan op het ontwerpwijzigingsbesluit reageren door het indienen van een zienswijze. 

Wat gaat er wijzigen in de genomen besluiten? 

Nederland heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor het terugdringen van CO2-emissies, en 
daarmee samenhangend, het produceren van duurzame energie. Windenergie op zee speelt daarin 
een prominente rol. In de afgelopen vijf jaar zijn er tien kavelbesluiten genomen voor windparken op 
zee. 

In dit wijzigingsbesluit zijn enkele voorschriften uit deze kavelbesluiten aangepast en gelijkgetrokken 
op basis van de nieuwste inzichten. Met de wijzigingen worden de effecten op de ecologie en 
omgeving beperkt en de veiligheid binnen de windparken vergroot. Het wijzigingsbesluit is afgestemd 
met betrokken partijen voor wie dit relevant is, zoals de windparkeigenaren en natuurorganisaties. Het 
gaat om de wijzigingen in voorschriften ten aanzien van: 
– de stilstandvoorziening om aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen op piekmomenten 

te voorkomen; 
– de stilstandvoorziening om de veiligheid tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in de 

directe omgeving te garanderen; 
– de stilstandvoorziening om veilig helikopterverkeer nabij kavel V Hollandse Kust (noord) te 

waarborgen; 
– het zodanig ontwerpen, bouwen en exploiteren van een windpark dat het actief bijdraagt aan 

versterking van de lokale en regionale economie; 
– het verminderen van hinder door verlichting en het verminderen van de zichtbaarheid van het 

windpark; 
– het beperken van onderwatergeluid bij het heien van funderingspalen; 
– het meewerken van de vergunninghouder aan de plaatsing van apparatuur voor de scheepvaart-

veiligheid en ecologische monitoring. 

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt het ontwerpwijzigingsbesluit van 29 mei 2020 tot en met 9 juli 2020 inzien op www.bureau-
energieprojecten.nl/ nu ter inzage. Op papier kunt u het voorbereidingsbesluit tijdens de reguliere 
openingstijden bekijken op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 
2594 AC Den Haag. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 070 379 89 79. U kunt op 
vertoon van uw legitimatiebewijs de stukken inzien. 

Hoe kunt u een zienswijze indienen? 

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In een zienswijze laat u 
weten wat u vindt van het wijzigingsbesluit. Let op! Het is belangrijk om aan te geven tegen welke 
wijziging u de zienswijze indient en om daarbij te benoemen op welk(e) kavelbesluit(en) uw zienswijze 
betrekking heeft. U kunt hierbij denken aan: 
– Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpwijzigingsbesluit? 
– Zijn er zaken over het hoofd gezien? 
– Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
– Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
We stellen het op prijs als u aangeeft op welk onderdeel van dit wijzigingsbesluit u reageert en uw 
zienswijze onderbouwt met argumenten. 

U kunt een zienswijze indienen van 29 mei 2020 tot en met 9 juli 2020. Dat kan op verschillende 
manieren: 
– Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op: www.bureau-energieprojecten.nl onder 
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Windparken/Wind op zee. U krijgt dan per brief een ontvangstbevestiging. U kunt niet reageren per 
e-mail. 

– Per post door een brief te sturen naar: Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Wind op zee ontwerpwijzigingsbesluit kavels Borssele, Hollandse Kust (noord) en 
(zuid) 
Postbus 142 
2270 AC Voorburg 
Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangst-
bevestiging sturen. 

– Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen kunt u ook op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 
uur bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor 
u ze heeft aangeleverd. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is. U vindt meer 
informatie over het privacybeleid op: www.bureau-energieprojecten.nl. 

Wat is de verdere procedure? 

De ontvangen zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van het wijzigingsbesluit. Het 
definitieve wijzigingsbesluit wordt ter inzage gelegd. Dit wordt aangekondigd in de Staatscourant, in 
huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Alleen als u nu een zienswijze indient, 
kunt u later beroep instellen tegen het definitieve wijzigingsbesluit. 

Wilt u meer weten? 

Meer informatie over Wind op zee en alle bijbehorende stukken vindt u op www.bureau-
energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten 
bellen via telefoonnummer 070 379 89 79. 
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Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale zienswijzen 

In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de zienswijze opzoeken. De 
zienswijzen zijn vanaf pagina 8 opgenomen. 

Zienswijzen op ontwerpwijzigingsbesluit ‘WIND OP ZEE KAVELS BORSSELE, HOLLANDSE KUST (ZUID) EN 
HOLLANDSE KUST (NOORD)’ 

Registratienr Zienswijzenummer 
C29-OWB-0001 Ingetrokken 
C29-OWB-0002 0002 
C29-OWB-0003 0003 
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Alfabetisch overzicht organisaties en zienswijzen 

Zienswijzen van organisaties op ontwerpwijzigingsbesluit ‘WIND OP ZEE KAVELS BORSSELE, HOLLANDSE 
KUST (ZUID) EN HOLLANDSE KUST (NOORD)’ 

Zienswijzenummer Naam Organisatie 
0002 Nederlandse Vissersbond, URK 
0003 Vattenfall N.V., AMSTERDAM ZUIDOOST 
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0002 

Verzonden: Woensdag 8 juli 2020 15:41 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1ier 
Ontwerpwijzigingsbesluit kavels Borssele, Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (zuid) 

Aanspreekvorm: 
Aanspreektitel: 
Achternaam: 
Voorvoegsel(s): 
Voorletters: 
Straat: Het Spijk 
Huisnummer: 20 
Postcode: 8321 WT 
Woonplaats: URK 
Telefoonnummer: 0527-698151 
E-mailadres: 
Als: Organisatie 
Organisatie: Nederlandse Vissersbond 

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpwijzigingsbesluit? 
Nee. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
De Nederlandse Vissersbond dient namens haar leden, zijnde diverse betrokken 
visserijbedrijven, een zienswijze in zoals te vinden in de bijlage, om de belangen van de 
beroepsvisserij onder de aandacht te brengen. De Nederlandse Vissersbond is benieuw in 
hoeverre de belangen van de beroepsvisserij zijn meegenomen in het 
ontwerpwijzigingsbesluit voor de kavels Borssele, Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust 
(zuid)? 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Windmolenparken op zee betekent voor de beroepsvisserij een beperking voor het uitvoeren 
van een commerciële (beroeps-)visserij. Medegebruik en doorvaart zijn slechts zeer beperkt, 
en naar mening van de beroepsvisserij veel te beperkt, toegestaan. De sleepnetvisserij lijdt 
nagenoeg het volledige verlies en krijgt daar niets voor terug. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
De Nederlandse Vissersbond vindt dat de impact van (voorbereidende werkzaamheden voor) 
grootschalige windenergie op zee onvoldoende wetenschappelijk is onderzocht. Het is 
onzeker wat de invloed op het zeeleven en de visstand is. In de zienswijze in de bijlage 
worden diverse handvaten genoemd van onderzoeken die de mogelijke desastreuze 
gevolgen van wind op zee die ons inziens nader moeten worden onderzocht vooraf aan het 
verder exploiteren van windparken. 

Reactie 
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0002 
Nederlandse 

Vissersbond 

Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt: Wind op zee ontwerpwijzigingsbesluit 

kavels Borssele, Hollandse Kust (noord) en (zuid) 

Postbus 142 

2270 AC Voorburg 

No.: 

Onderwerp: Zienswijze Ontwerpwijzigingsbesluit kavels Borssele, Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust 

(zuid) 

Uw schrijven: -

Urk, 8 juli 2020 

Geachte heer/mevrouw, 

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

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

zienswijze inzake het ontwerpwijzigingsbesluit kavels Borssele, Hollandse Kust (noord) en Hollandse 

Kust (zuid) gepubliceerd in de Staatscourant op 28 mei 2020, nummer 27142. Graag brengen we 

middels deze brief onze belangen nogmaals onder de aandacht. 

Schaden belang 

De beroepsvisserij is een erkend belang op de Noordzee. Het plaatsen van kabels en platforms voor 

nieuwe windmolen parken op zee betekent voor de beroepsvisserij een beperking voor het uitvoeren 

van een commerciële (beroeps-)visserij. In de reeds bestaande en al gegunde windmolen parken heeft 

de overheid er voor gekozen, ondanks de vele gesprekken, dat medegebruik en doorvaart slechts zeer 

beperkt, en naar mening van de beroepsvisserij veel te beperkt, kan worden toegestaan. De 

sleepnetvisserij lijdt nagenoeg het volledige verlies en krijgt daar niets voor terug. 

De te realiseren kabels worden in zee geplaatst op een plek die veelvoudig gebruikt wordt door de 

beroepsvisserij. Het plangebied en d irecte omgeving vormen een behoorlijk intensief gebruikt deel van 

de Nederlandse kustzone en de toenemende claims op gebieden zijn een bedreiging voor 

beroepsvissers. Hoofdzakelijk de drie tracés die verbonden kunnen worden met het station in Burgum 

zou voor de garnalenvisserij een grote bedreiging vormen. De routes die deze tracés doorlopen 

bevinden zich alle 3 in goed visgebied voor garnalenvisserij. Met name omdat deze tracés de 

natuurlijke geulen, het zogenaamde sublitoraal, doorkruisen, welke essentieel zijn voor de 

garnalenvisserij op de Waddenzee. 

De beroepsvisserij pleit voor het ontzien van belangrijke visbestekken, de zogenaamde 'visserij 

hotspots', bij het bestemmen van gebieden voor windenergie, het maken van afspraken aangaande de 

onderlinge afstand tussen individuele windturbines en bijvoorbeeld over het diep( er) in de zeebodem 

plaatsen en houden van de kabels van en naar de windparken. Op deze wijze kan er een situatie 

warden gecreëerd waarbij er voor de beroepsvisserij visserijmogelijkheden deels blijven be houden om 

te kunnen vissen in en nabij de windparken. Ondanks de diverse stakeholderbijeenkomsten waar de 

zaken naar voren hebben gebracht, zijn er besluiten genomen tot 

sin van windparken, waarbij ons inziens 
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Vissersbond 

De visserman ziet steeds grotere delen van de Noordzee, waar hij tot dan toe reeds generaties lang 
heeft gevist, "verdwijnen" door claims van andere partijen voor onder andere de realisatie van 
windparken, voor de visserij gesloten natuurgebieden, vaarwegen en ankergebieden. De besluiten 
inzake de te realiseren windparken betekenen voor de vissers dat ze wederom visrijke gebieden 
verliezen en ook nog moeten omvaren om de resterende visgronden te kunnen bereiken. De overige 
scheepvaart zal onbedoeld ook tot meer hinder gaan leiden omdat de scheepvaart een steeds kleiner 
wordend deel van de drukbezette Noordzee tot haar beschikking heeft. De ontstane "drukte" op zee 
zal zeker toenemen als in de nabije toekomst nu er meer windmolenparken worden gerealiseerd waar 
ook de doorvaart beperkt wordt tot een kleine selecte groep scheepsverkeer of gesloten gebieden 
worden. Ter illustratie hebben wij een kaart van de Noordzee met voorgenomen en bestaande 
activiteiten bijgevoegd (zie bijlage 1). Het baart ons ernstige zorgen dat de nog beschikbare ruimte op 
de Noordzee steeds intensiever gebruikt zal gaan worden, waarbij wij onze ernstige zorgen uiten over 
het verlies aan visgronden. De Noordzee lijkt in rap tempo te veranderen in een industrieterrein. Op 
termijn wordt het voor onze beroepsvissers moeilijk, zo niet onmogelijk, om nog een inkomen te 
kunnen realiseren. De Nederlandse Vissersbond vindt dat de ontwikkeling van windenergie op zee de 
sector minder zou kunnen schaden dan dat nu het geval is, mits er bij het toewijzen van plangebieden 
en de daadwerkelijke bouw van windparken op zee ook daadwerkelijk rekening gehouden wordt met 
de belangen van de visserijsector. Het mijden van visgronden bij de aanleg van windparken en 
bijhorende kabels is een belangrijke voorwaarde voor de duurzame ontwikkeling van de 
windenergiesector én het behoud van een duurzame, economisch gezonde, visserijsector. 

De Nederlandse Vissersbond is van mening dat er momenteel een dusdanige drang is ontstaan binnen 
overheidsinstanties om de Noordzee "vol te bouwen", om zo aan diverse (internationale) afspraken te 
kunnen voldoen, waaronder het Europese Energieakkoord in relatie tot (i.r.t.) de bestaande en te 
realiseren windparken op zee, en de Natura2000-instandhoudingsdoelstellingen i.r.t. het behoud en 
de ontwikkeling van de natuur op en in zee. Echter, de belangen van de beroepsvissers worden naar 
onze mening te weinig erkend in de belangenafweging en realisatie van plannen in de Noordzee. De 
visserijsector is in alle plannen, en zeker de plannen voor de aanleg van windparken op zee, het 
spreekwoordelijke 'ondergeschoven kindje'. 

Ecologie 
De Nederlandse Vissersbond vindt dat de impact van (voorbereidende werkzaamheden voor) 
grootschalige windenergie op zee onvoldoende wetenschappelijk is onderzocht. Het is onzeker wat de 
invloed op het zeeleven en de visstand is. 

Rasenberg et al. (2015) beschreef dat de algemene is dat, vanwege de harde substraten, 
dat wil zeggen steenstort rond de kolommen (= windturbines en platforms) en de kolommen zelf, 
alsmede het ontbreken van sleepnetvisserij de visstand zal toenemen. Echter, deze verwachting is niet 
gestoeld op daadwerkelijk uitgevoerd onderzoek. Daarnaast beschreef Rasenberg et al. (2015) ook het 
volgende: "geïnterviewde Britse vissers, die daadwerkelijk in de windparken hebben gevist stellen dat 

de kabeljauwstand zelfs is wat zij wijten aan elektromagnetische straling van de kabels 

en/of lawaai van de windturbines. De zeebaars- platvis- en schaaldieren stand zou niet 

noemenswaardig veranderd zijn. Ook stellen zij dat de visgronden in de parken erg te lijden hebben 

onder een explosieve toename van zeesterren, die af zouden komen op de mossels die zich aan de 

kolommen hechten". 

De bevindingen van de door Rasenberg et al. (2015) geïnterviewde Engelse vissers baart de 
Nederlandse Vissersbond en haar leden ernstige zorgen. Daarnaast melde Gyimesi et al. (2018) dat bij 
de vismonitoring van PAWP en OWEZ echter weinig effecten aantoont van het verbod van visserij 
(inclusief bodem beroerende visserij) op bodemvissen in het windpark (in het bijzonder bodemvissen). 
Het lijkt erop dat er vooralsnog geen positief effect is van een verbod van bodem beroerende visserij 
in het plangebied op de vispopulatie. 
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Het is aangetoond dat de beoogde blijvende constructies, zijnde kabels, platforms en de windturbines, 
ongunstige effecten zullen hebben op het ecosysteem en, als gevolg daarvan, de visserij. Ongunstige 
effecten zoals voor benthische organismen zijn middels onderzoek reeds aangetoond: benthische 
organismen komen in kleinere hoeveelheden voor in niet bevisbare delen van zee (een bestaand 
gasplatform is onderzocht met als doel ook een uitspraak te kunnen doen over de toekomstig te 
bouwen windmolenparken) dan gebieden waar gevist wordt (Glorius et al., 2016) en de benthische 
soortensamenstelling in en rondom de Nederlandse windmolenparken komen nauwelijks overeen met 
de soortensamenstelling in en rondom Nederlandse natuurlijke riffen (Coolen et al., 2017). In het 
onderzoek van Coolen et al. (2017) werd een toename gevonden in het aantal soorten in en rondom 
windmolenparken, maar in dit onderzoek werd voornamelijk 'nieuwe' soorten aangetroffen, soorten 
die voorheen niet werden aangetroffen in het gebied. Er is dus sprake van verandering in de 
soortensamenstelling. 

Naar verwachting zal een verandering in de benthische soortensamenstelling ook doorwerken in de 
voedselketen en kan in potentie zodoende dus ook effect hebben op de aanwezigheid van de nu 
aangetroffen vis/schaaldiersoorten in de windmolenparken en de directe omgeving. Hier kan uit 
worden gelezen dat een ingreep in het ecosysteem (verdwijnen of aanpassen van visserij en plaatsen 
van windturbines) grote gevolgen kan hebben voor het ecosysteem. De effecten zijn in tegenstelling 
tot wat doorgaans wordt verondersteld niet positief voor de 'originele' aanwezige (doel)soorten. Zo 
melde Gyimesi et al. (2018) bijvoorbeeld dat bij een onderzoek met gezenderde tongen (de tong/5o/ea 
solea is voor de Nederlandse demersale visserij een van de meest belangrijke soort) er geen 
kraamkamerfunctie van het OWEZ park kon worden aangetoond (Winter et al. 2010, van Hal et al. 
2012). 

De Nederlandse Vissersbond uit haar zorg over de visbestanden van de doelsoorten waarop de 
Nederlandse vissersvloot momenteel commercieel vist in de Noordzee en Waddenzee. Momenteel is 
er te weinig bekend over de effecten van windparken of bijbehorende constructies op zee op het 
bestaande ecosysteem en de daarin voorkomende, gezonde, visbestanden. Initiële onderzoeken die 
reeds zijn uitgevoerd tonen aan dat er een aanmerkelijke kans is dat de plaatsing van windparken in 
zee op termijn effect zal, dan wel kan, hebben op de samenstelling van diverse soorten binnen het 
ecosysteem. De Nederlandse Vissersbond is dan ook van mening dat in het kader van het 
'voorzorgsbeginsel' nader onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dient plaats te vinden, nu te veel 
onduidelijk is aangaande de impact op het ecosysteem. En indien nodig dienen door de exploitanten 
van windparken maatregelen te worden genomen om significant negatieve effecten op het 
ecosysteem te mitigeren. 

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Deltares onderzoek gedaan naar de mogelijke systematische 
effecten van grootschalige windparken. Het onderzoek toont aan dat de schaalvergroting in offshore 
wind voor 2030 en zelfs nog meer voor 2050 in de Zuidelijke Noordzee op zeer fundamentele manieren 
invloed zal hebben op het functioneren ervan. Offshore wind op grootschalig niveau heeft direct effect 
op wind en golven (Boon et al., 2018). Gezien het feit dat vissers volledig afhankelijk zijn van getij, 
stroming en watertemperaturen, uit de Nederlandse Vissersbond haar bezorgdheid over deze 
fundamentele veranderingen in het ecosysteem wanneer windparken op grootschalig niveau actief 
worden. Ter illustratie kunt u in bijlage 2 een versimpelde illustratie vinden van de effect-keten 
benadering zoals opgesteld door Boon et al. (2018) van offshore windmoleneffecten vanuit 
verschillende factoren waaruit het ecosysteem van de Noordzee bestaat. 

Een langere tijd worden er al zorgen gebaat over de geluidsproductie tijdens werkzaamheden ten 
behoeve van het realiseren van windmolenparken. Als voorbeeld refereren we naar een artikel in 
Vroege Vogels met een interview van dhr. W. Verboom en de schokkende titel: "Windmolenparken in 
zee catastrofaal voor vissen en zeezoogdieren" (Vroege Vogels, 2005). De verontrustende beweringen 
welke dhr. Verboom aanhaalt in dit interview zorgt er voordat de Nederlandse Vissersbond zich nader 
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heeft verdiept in dit onderwerp. De Nederlandse Vissersbond wil er op wijzen dat door de promotie 
(deel)onderzoeken van zowel gedragsbioloog dhr. Errol Neo en geluidsdeskundige dhr. Özkan Sertlek 
nieuwe inzichten zijn verkregen in de gevolgen van geluid op een ecosysteem. Dit is zeker van belang 
gezien het feit dat er maar een beperkte hoeveelheid aan onderzoeksgegevens naar het effect van 
geluid op onderwaterleven beschikbaar is. De beroepsvisserij pleit voor nader onderzoek naar het 
mogelijk onbedoeld verstoren of verjagen van vissen door middel van geluid in het geplande tracé wel 
overwogen wordt meegenomen in de besluitvorming. Wat zijn de effecten van geluid bij plaatsing van 
de windturbines op zee? Wat zijn de effecten van het geluid van de draaiende windturbines en de 
bijbehorende trillingen van de turbines richting de zeebodem? Het zijn relevante vragen waarop 
vooralsnog geen sluitende antwoorden gegeven zijn. 

Neo et al. (2015) constateerde in een onderzoek dat zeebaarzen zich naar enige tijd herstelden naar 
hun normale zwemgedrag en dat ze gewend leken te raken aan de geluiden. Opmerkelijk was wel dat 
de vissen eerder wenden aan een harder geluid dat langdurig werd afgespeeld dan aan een zachter 
geluid met pauzes (Neo et al., 2015). Na elke pauze leken de vissen telkens weer te schrikken van het 
geluid (Neo et al., 2015). Dit onderzoek bevestigt dat we met menselijke perceptie snel een verkeerde 
interpretatie kunnen maken zonder degelijk onderzoek. Dit zou betekenen dat de onderwater 
geluidseffecten (zeker met de toenemende scheepsverkeer op kleiner deel van Noordzee) mogelijk 
sterker zijn dan nu vaak wordt verondersteld en het onderzoek van Sertlek et al. (2016) had dit mogelijk 
beter inzichtelijk kunnen maken. Want het onderzoek van Sertlek et al. (2016) leverde een belangrijke 
bijdrage aan het in modellen vatten van geluidverspreiding wat van belang is voor het voorspellen van 
effecten. 

De beroepsvisserij heeft te maken met diverse natuurbeschermingsregels en daartoe behorende 
wetgeving. Het wordt steeds lastiger om de benodigde vergunningen op basis van de Wet 
natuurbescherming (Wnb-vergunningen) te verkrijgen. De beroepsvissers hebben te maken met vele 
kritische (ecologische) eisen waaraan zij moeten voldoen en hier werken de vissers met zorg aan mee. 
Daarom wil de beroepsvisserij, een activiteit welke al eeuwenlang plaatsvindt op de Noordzee, 
voorkomen dat er negatieve effecten optreden op het ecosysysteem van de Noordzee en 
aangrenzende wateren, voortkomend uit dit windenergieproject. Zeker als eventuele negatieve 
gevolgen in de toekomst worden gebruikt om de beroepsvisserij (wederom) verder in te perken 
vanwege cumulatieve effecten. 

Evenals het plan 'Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden' dient de beroepsvisserij ook 
(periodiek) vergunningen aan te vragen voor de beroepsmatige visserijactiviteiten die zij uitvoert. 
Hierbij dienen Passende Beoordelingen geschreven te worden, waarbij o.a. de effecten van de 
visserijactiviteiten dienen te worden gecumuleerd met de effecten van overige (reeds 
bestaande/gegunde) activiteiten binnen het Noordzee- en Waddengebied. Gelet op het feit dat dit 
voorbereidende werkzaamheden zijn voor het uiteindelijke beoogde doel van deze activiteit (= 

realisatie windmolenparken) zullen de grootschalige en blijvende activiteit omvat, in combinatie met 
de eventuele negatieve effecten op het ecosysteem van deze activiteit, is de verwachting dat het 
verkrijgen van de benodigde vergunningen voor de beroepsvisserij zullen worden bemoeilijkt. 

Onderzoek 
Samengevat betekent één en ander dat het aangewezen gebied "onbruikbaar/minder bruikbaar" is 
voor visserij groter is dan enkel de wi ndmolenparken zelf. Daarnaast zijn concrete alternatieve 
mogelijkheden voor de visserij in Nederlandse windmolenparken beperkt en niet goed in de praktijk 
getest (Rasenberg et al., 2015). Het is van groot belang dat er meer en gedegen onderzoek wordt 
verricht naar de gevolgen op het ecosysteem d.m.v. het plaatsen van windmolenparken en aanverwant 
is er gericht onderzoek benodigd naar de opties voor doorvaart en medegebruik. Zo ligt het in de 
verwachting dat de visserij op krabben en kreeften in windparken op zee wellicht rendabel kan 
worden, maar ook dit is afhankelijk van diverse randvoorwaarden (Rasenberg et al., 2015). 
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Tegelijkertijd wordt door de meeste vormen van medegebruik de doorvaartmogelijkheid belemmert 
(Bolman et al., 2019). Zo is het noodzakelijk om (meer) rekening te houden met de belangen van de 
demersale sleepnetvisserij aangezien deze groep vissers de meeste hinder en bijbehorende (financiële) 
schade ondervindt van de windparken op zee. 

Ondanks alle consultaties de afgelopen jaren stelt de Nederlandse Vissersbond dat het belang van de 
beroepsvisserij en dat van het ecosysteem te weinig erkend en meegenomen is in de plannen. De 
visserijsector voelt zich dan ook niet serieus genomen en de betrokkenen hebben onvoldoende gevoel 
bij de verliezen die door deze beroepsgroep geleden worden. De visserij is gebaat bij een gezond 
ecosysteem en aantasting ervan dient te worden voorkomen. 

De kansen van de visserij zijn afhankelijk van de kennis van welke organismen goed gedijen in deze 
nieuwe ecosysteem. Daarom dienen er opnames te worden gedaan wat betreft de impact en de 
gevolgen van de installaties op het mariene milieu inclusief de visbestanden. Daarnaast is het voor het 
aanvragen van diverse vergunningen, onder andere op basis van de Wet natuurbescherming, voor 
visserij-activiteiten zeer belangrijk om te weten wat de cumulatieve effecten zijn van diverse 
activiteiten op zee. Hiervoor zijn de gezamenlijke effecten van diverse activiteiten op zee voornamelijk 
belangrijk voor vogelbestanden. Daarom zou de Nederlandse Vissersbond graag zien dat deze 
cumulatieve effecten nader worden onderzocht. 

Plaatsing kabels 
De Nederlandse Vissersbond is van mening dat de nog te ontwikkelen en te realiseren windparken op 
zee geplaatst moeten worden in gebieden die weinig worden bevist. Het plaatsen van de kabels zal 
rijke visgronden doorkruizen. Doordat de plaatsing van kabels onmisbaar is voor de realisatie van het 
windpark zal de Nederlandse Vissersbond graag willen zien dat er gekozen wordt voor de tracé met de 
minste impact op visserij, namelijk het tracé waarbij de minste visgronden worden doorkruist. Zoals 
eerder aangegeven, zijn het hoofdzakelijk de drie tracés die verbonden kunnen worden met het station 
in Burgum bedreigend voor de garnalenvisserij. Het tracé 'Midden-oost Oost' richting station 
Eemshaven is voor de garnalenvisserij het meest aannemelijk en zou het minst hinder opleveren gezien 
al bestaande routes met kabels worden gebruikt. 

Aansluitend streeft de Nederlandse Vissersbond ernaar dat de kabels op voldoende diepte worden 
gegraven. De visserijsector heeft in het verleden vaker zorgen geuit over kabels van windmolenparken 
die bloot komen te liggen op de bodem van de Noordzee, omdat netten eventuele schade zouden 
kunnen aanrichtingen aan deze kabels. Zo stelde TenneT in het verleden bij het ontwerpbesluit "Net 
op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)" het volgende hierover: "Dat kabels niet 
bloot komen te liggen is ook het belang van TenneT. Blootliggende kabels kunnen makkelijker 
beschadigen, door o.a. noodankers, visnetten en gezonken afval. TenneT kiest daarom voor een 
begraafdiepte die in principe geen onderhoud vergt gedurende de levensduur van de kabels. Ook geldt 
er vanuit de Waterwet een verplichte begraafdiepte met daarbij een monitorings- en 
herstelverplichting". We hopen dat ook tijdens deze werkzaamheden TenneT ervoor kiest om de 
kabels op voldoende diepte in de zeebodem te willen gaan plaatsen, waarbij het de voorkeur geniet 
om dit op minimaal drie meter diepte te plaatsen. Aanvullend is het voor de beroepsvisserij van belang 
dat de werkzaamheden in een korte tijd gebeuren i.v.m. overlast, door middel van verstoring 
doelsoorten en fysieke verstoring van vismogelijkheden bijvoorbeeld door kabels of werktuigen. Wij 
pleitten daarom voor een korte periode, gezamenlijk geen meerdere kwartalen/jaren duurt, voor het 
legen en daadwerkelijk ingraven van de kabels. 

Daarnaast bi ijft de Nederlandse Vissersbond bezorgd over de gevolgen van de toekomstig te realiseren 
windmolenparken en meer specifiek ten aanzien van de gevolgen van windmolenparken op de 
beroepsvisserij die in de directe omgeving plaatsvindt. Duidelijk is dat het ecosysteem in de voormalige 
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visgronden en directe omgeving zal gaan veranderen met deze nieuwe "kunstwerken" en aanverwant 
de beperkingen van de visserijactiviteiten rondom de windparken. 

Tot slot 

Wij gaan ervan uit dat we u voldoende hebben geïnformeerd omtrent het belang van visserij door 
middel van deze zienswijze. Wij willen als belanghebbende worden gekend in de verdere 
besluitvorming en zouden eventueel graag nadere mondelinge toelichting van deze zienswijze willen 
geven. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 

via telefoonnummer 0527-698151 of Ik vertrouw 
erop dat u onze zienswijze serieus in overweging neemt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking en 
in afwachting van uw antwoord. 

Met vriendelijke groeten, 

NEDERLANDSE VISSERSBOND 
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Verzonden: Woensdag 8 juli 2020 17:09 
Onderwerp: Ziensw1jzeformulier 
OntwerpwiJzigmgsbeslu1t kavels Borssele, Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (zuid) 

Aanspreekvorm: 
Aanspreektitel: 
Achternaam: 
Voorvoegsel(s): 
Voorletters: 
Straat: Hoeken rode 
Huisnummer: 8 
Postcode: 1102 BR 
Woonplaats: AMSTERDAM ZUIDOOST 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Organisatie 
Organisatie: Vattenfall N.V. 

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpwijzigingsbesluit? 
Zie biJlage 

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

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie b1Jlage 

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

Reactie 
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Bureau Energ1epr0jec1en 

lnspraakpum Vllind op zee ontwerpwl1z1glngsbesluit 

Hollandse Kus t (noord) en (zuid) 
Postbus 1422270 AC Voorburg 

Oa•e 
OBJ0712C20 

Vattenfall HoOandse Kust Zuid 1 & 2 CV. 

Vattenfall Hollandse Kust Zuid 3 & 4 CV. 
P 0. Box 41920 
PAC 1SG5210 
1009DC Amsterdam 
The Nelher1ands 

1-no andsekust nl 

Betreft• Zienswijze Ontwerpw11z1g1ngsbesluit kavelbeslu1ten 1, Il, Il!, IV en V (innovatlekavel) 
w1ndenergiegeb1ed Borssele, !, Il, Ill en IV wandenergieg eb1ed Hollandse Kust (zuid) en V 
windenergiegebied Hollandse Kust (noord) d.d. 28 mei 2020, Staatscourant 2020, 27142 

Geachte heer, geachte mevrouw 

Hierbij maken Vattenfall Hollandse Kust Zuid 1&2 CV. en Vattenfall Hollandse Kust Zuid 3&4 C.V 
(hierna Vattenfall) graag gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze te geven op de 
ontwerpWijZ1gingsbeslu1ten voor wmdenerg1egeb1ed Hollandse Kust (z uid) 1 tot en met IV (hierna· 
Ontwerpw1jz1gmgsbesluiten) welke tot en met 9 JUii 2020 ter inzage liggen. 

Vattenfall 1s als houder van de vergunningen op de betreffende windgeb1eden. eind 2019 
geïnformeerd over de voorgestelde ontwerpwi1zigmgen. Daarbij is door Vattenfall informele reactie 
gegeven op de voorgestelde w1iz1gmgen. Deze reactie is voor zover relevant overgenomen in deze 
z1ensw11ze inclusief een aantal aanvullende punten 

De nu voorliggende ontwerpw1JZ1gmgsbeslurten bevatten tevens een aantal wijzigingen die niet in de 
(informele) afstemming van 2019 z ijn gedeeld. In algemene zin kan Vattenfall zich niet in deze laatste 
wijzigingen vinden. Deze wijzigingen van voorschriften hadden, voor zover zij een kostenverhogend 
effect op de business case van de projecten hebben, voorafgaand aan de sluiting van de tender 
kenbaar gemaakt moeten zijn. Immers alleen in dat geval kunnen partijen dit meenemen in de 
evaluatie van hun b1edmg. Vattenfall is van mening dat de voorgestelde additionele w11z1gmg van 
voorschriften een kostenverhogend effect op de projecten heeft. de vergunninghouder kan redelt1ker 
w11ze met m dit stadium van het project nog worden geacht hier rekening mee te kunnen houden 

Hieronder wordt daar per wi1z1g1ng op ingegaan. In alle gevallen is de z1ensw1jze gericht op de 
voorgestelde ontwerpwijzigingsbeslulten van alle vier de kavels. Waar nodig wordt er verwezen naar 
de ontwerpwijzigtngsbesluiten van specifieke kavels. 

Wijzigingen met betrekking tot voorschrift 2 lid 16 

Zoals ook in de informele consultatie m 2019 aangeven, betekent een jaarlijkse rapportageverplichting 
1n het tweede tot achtste jaar na afgifte van de vergunning een aanzienlijke toename van rapportage 
voor de vergunninghouder, 7 rapportages in plaats van 1 plan voorafgaand aan de bouw. Voorts 1s 
het voor gebieden Hollandse Kust Zuid 1 en Il niet meer mogelijk om tijdig aan deze eis te voldoen, de 
vergunning 1s immers afgegeven in maart 2018. 

VATTENFALL • BU 't.WO 
F> 0 Bo• •lll20 PAC ISGS2•0 1CCXiOC A!nslc•J•m Tne 'lell>&<land• • VIU t<oeur•ode e 1 '02BR ,&"lttc!dal!' • IOf�"8llet"'all ::OM 
•www valte�•all.com 
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Vattenfall verzoekt het aantal rapportages terug te brengen naar 3 binnen 3 jaar, 5 jaar en 81aar na 
afgifte van de vergunning Voorts verzoekt Vattenfall om de betreffende rapportage. tot het moment 
van mgebrwkname van de installatie te combineren met de Jaarlijkse rapportage aan RVO zoals 
bedoeld in vergunnmgsvoorschntt 5 

Als laatste merkt Vattenfall op dat Omzet• niet kan worden gedeeld dit 1s bedn1fsvertrouwel1Jke 
informatie waarvan het d1sproport1oneel en met opportuun 1s van vereiunnmghouder te vragen om dit 

te verstrekken Van werkgelegenheid zou een schettmg kunnen worden gemaakt Het ligt echter op de 
weg van de over/Je1d om de contractspartijen te enquéteren over dit onderwerp. 

Vattenfall verzoekt het WIJZ1gmgsbesluit hierop aan te passen (voorschrift 2 lid 16) •De 
vergunninghouder verstrekt dne maal inzicht in de aan lokale en reg.onale ondernemmgen gegunde 
opdrachten voor ontwerp. bouw en exploitatie van /Jet windpark uitgesplitst naar toeleveranciers. 
havens. (onder)aannemers en ondersteunende dienstverleners en de geschatte daaruit 
voortvloeiende werkgelegenheid De eerste rapportage wordt wterltjk bmnen dne Jaar na de datum 
van afgifte van de vergunnmg overgelegd aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat Het 
tweede rapport wordt wtert1jk bmnen vijf jaar na de datum van afgifte van de vergunnmg overgelegd 
aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat Voor het laatst vindt overlegging plaats acht ;aar 
na de datum van afgifte van de vergunnmg Voor zover het moment van rapportage valt vóór de 
ingebruikname van de product1e-installatie, wordt de rapportage gecombmeerd met de rapportage 
zoals bedoeld in voorschnft 5 van de betreffende vergunningen • 

Wijzigingen met betrekking tot voorschrift 4 lid 1 onderdeel a 

Het ontwerpvoorschrift stelt dat relevante frequenties afgestelde akoestisch(e) afschnkmtddel(len) ook 
gedurende de eerste vijf minuten van het heien worden gebruikt en dat "deze procedure wordt 

herhaald indien de heiwerkzaamheden gedurende een uur of langer onderbroken zijn. 

Het doel van het voorschrift en de wijziging omhelst beperking van de effecten van onderwatergeluid 
op zeezoogd1eren en vissen. Vattenfall gaat e r  vanuit dat het hier de eerste vijf minuten betreft van 
heiwerkzaamheden zoals omschreven in voorschnft 4 lid 1 onderdet::f b de heiwerkzaamheden met 
een lage heifrequent1e (l1ierna 'soft start') Op deze Wijze 1s er een zo kort mogelijke overtap tussen 
onderwatergeluid veroorzaakt door de akoest1sch(e) afschrikmiddel(1en) (hiema ADD's) en door de 
soft start zelf Graag zien WIJ een bevestiging h1eNan in de toelichtin11 bij de definitieve besluiten 

Voorts dient de verplichtmg van het herhalen van het gebruik van de ADD s beperkt te worden tot de 
penode dat de werkzaamheden minimaal een uur worden onderbroken gedurende de soft start 
In voorschnft 4 lid 2 1s een meuwe he1fase ingegaan Gedurende deze fase kan ook indien een 
onderbrekmg langer dan een uur duurt, de ADD-procedure niet woraen herhaald, mits m dezelfde 
he1fase weer heropgestart wordt. Verp/tcht opnieuw de soft start toe,: assen. zou 1u1st een onbedoelde 
en ongewenste langere he1fase en daarmee grotere effecten op de bruinvissen , zeehonden en 
vissen met 11ch meebrengen VW; verzoeken u dan ook dit voorschd't dienovereenkomst1q aan te 
passen. Ook h1eNan zien WIJ graag een bevest1gmg m de toet1chtmg bi) de definitieve beslwten 
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Wijzigingen met betrekking tot voorschrift 4 lid 3 

In de betreffende Ontwerpwijz1gingsbesluiten wordt tweemaal gesteld dat de vergunninghouder 
verplicht is om zonder financ1ele tegenprestatie mee te werken aan zowel de plaatsing van 
apparatuur alsook het verlenen van toegang ten behoeve van beheer en onderhoud van de 
apparatuur. In de voorgestelde w11ziging en toelichting wordt met duideli1k gemaakt om welke 
verpltchtingen het precies gaat. hoe vaak medewerking nodig is. en waarom de vergunninghouder 
zonder financièle tegenprestatie zou moeten meewerken. Er 1s niet op te maken over welke bedragen 
en inspanningen het hier zou gaan. De Ontwerpw1iz1gmgsbesluiten z1in daarmee niet proportioneel 
noch onderbouwd. 

Het ontwerp van turbines en fundaties ligt inmiddels vast en er is al begonnen mei de productie van 
onderdelen. Het project is daarmee ver gevorderd, aanpassing 1n deze fase heeft verstrekkende 
gevolgen, ook ten aanzien van aanverwante processen zoals cert1ficenng en kwalte1t. Ook in de 1
beheer- en onderhoudsfase van de apparatuur kan geen geheel kosteloze medewerking worden 
verlangd. De verplichtingen strekken zich uit over de gehele looptlJd van de vergunningen. 

Met de bepaling dat alles 'zonder financiële tegenprestatie moet gaan ontstaat als het ware een carte 
blanche waar vergunninghouder aan mee moet werken dus zonder hm1terrng m kosten noch 
frequentie. Een dergelijk voorschrift kan met worden opgelegd zonder dat duidelijk is (i) welke impact 
dit kan hebben op de planning van de bouwfase en/of (1i) de exploitatie van het windpark. Zeker nu dit 
voorgenomen wijzigingen zijn die na gunning worden doorgevoerd, moeten de gevolgen voor de bouw 
en exploitatie van het park duidelijk zijn omdat anders rnet duidelijk is of Vattenfall haar 
vergunningsverplichtingen nog na kan komen. Ten minste zou aan het voorschrift toegevoegd moeten 
worden dat uitvoering van deze voorschriften op de voor vergunninghouders minst bezwarende wijze 
plaats zal vinden en alleen als vaststaat dat bouw en/of explortatie van het windpark niet 1n gevaar 
komt. Bovendien moet 1n het voorschrift tot uiting komen dat de acties vanuit EZK en andere 
ministeries behoren te worden afgestemd met vergunninghouders en dat deze moeten passen binnen 
de bouw en explo1ta1Je-w1jze die Vattenfall voorziet en waar ZIJ b1J de tender inschrijving van uit is 
gegaan. In geen geval kan het aan de orde zijn dat aan vergunninghouders nog kostenverhogende 
verplichtingen worden opgelegd 

In het betreffende w1jzig1ngsvoorstel wordt verder de zinssnede "Dit betreft onder meer het ter 
beschikking stellen van bevestlgingscons1ructies aan de aangewezen turbines" toegevoegd. Dit lijkt 
een onnodige toevoeging aangezien er geen turbines zijn aangewezen. Ook hier geldt dat, mochten 
er alsnog turbines worden aangewezen, dit een kostenverhogend effect op de projecten zal hebben . 
De vergunninghouder kan redelijker wiize niet in dit stadium nog worden gevraagd om ook deze 
kosten te dragen. 

Vattenfall verzoekt betreffende toevoegingen "zonder fmanc1fj/e tegenprestatie (voorschflfl 4 lrd 3 

onderdeel b en c) en ·011 betreft onder meer het ter besch1kkmg stellen van bevestigingsconstruct1es 
aan de aangev.ezen turbines· (voorschnft 4 lid 3 onderdeel b) te schrappen. 

Wijzigingen met betrekking tot voorschrift 4 lid 4 

In de betreffende Ontwerpwijzlglngsbesluiten wordt gesteld "metingen van windsnelheid, windrichting 
en temperatuur en berekeningen van zonsondergang en zonsopkomst worden per turbine uitgevoerd, 
met (voor metingen) tijdsintervallen van ten hoogste 20 minuten, waarbij telkens de laatste 
tijdsinterval-meting bepalend is voor de toepassing van de maatregelen als bedoeld in onderdelen a 
en b •. Vattenfall heeft dit ll)dsmterval gemterpreteerd als het interval waarover een gemiddelde 
waarde wordt berekend waama na elke 20 minuten wordt bepaald of de betreffende turbine aan of uit 
moet. Graag zien w11 een bevest1gmg hiervan m de toelichting bi) de definitieve besluiten 
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Wijzigingen met betrekking tot voorschrift 4 lid 7 

In de betreffende Ontwerpwijz1g1ngsbesluiten wordt tweemaal gesteld dal vergunninghouders verplicht 
zijn om zonder financiële tegenprestatie' mee te werken aan zowel de plaatsing van nautische 
apparatuur alsook het verlenen van toegang ten behoeve van beheer en onderhoud van de 
apparatuur. In de voorgestelde Wijziging en toelichting wordt met duidelijk gemaakt om welke 
verplichtingen het precies gaat. hoe vaak medewerking nodig 1s en waarom de vergunninghouder 
zonder financiele tegenprestatie zou moeten meewerken. Er 1s niet op te maken over welke bedragen 
en inspanningen het hier zou gaan. De Ontwerpw1jzigingsbeslu1ten zijn daarmee met proportioneel 
noch onderbouwd. 

Het ontwerp van turbines en fundaties ligt inmiddels vast en er Is al begonnen met de productie van 
onderdelen. Het project Is daarmee ver gevorderd, aanpassing in de.ze fase heeft verstrekkende 
gevolgen. ook ten aanzien van aanverwante processen zoals certificering en kwaliteit. Ook in de 
beheer- en onderhoudsfase van de apparatuur kan geen geheel kos:eloze medewerking worden 
verlangd, zeker niet ten aanzien van bijvoorbeeld het in de toelichting vermelde voorbeeld het zonder 
financiële tegenprestatie ter beschikking stellen van een vaartuig met bemanning'. Daarbij dient te 
worden opgemerkt dat deze verplichtingen zich uitstrekken over de gehele looptijd van de 
vergunningen. terwijl deze op geen enkele Wijze binnen de verantwoordelijkheid van de 
vergunninghouder liggen bevordering van de scheepvaartve1l1gheid en handhaving ligt pnmair bij de 
betreffende ministeries, niet bij de vergunninghouder. 

Met de bepaling dat alles ·zonder financiële tegenprestatie' moet gaan, ontstaat als het ware een carte 
blanche waar vergunninghouder aan mee moet werken, dus zonder im1tering in kosten noch 
frequentie. Een dergelijk voorschrift kan niet worden opgelegd zonder dat duidelijk is (i) welke impact 
dit kan hebben op de planning van de bouwfase enfof (Il) de expfoita:1e van het windpark. Zeker nu dil 
voorgenomen WIJZigingen zijn die na gunning worden doorgevoerd, Moeten de gevolgen voor de bouw 
en exploitalle van het park duidelijk zijn omdat anders niet duidelijk is of Vattenfall haar 
vergunningsverplichtingen nog na kan komen. Ten minste zou aan het voorschnft toegevoegd moeten 
worden dat uitvoering van deze voorschriften op de voor vergunninghouders minst bezwarende Wijze 
plaats zal vinden en alleen als vaststaat dat bouw en/of explo1tat1e van het windpark niet in gevaar 
komt. Bovendien moet in het voorschrift tot uiting komen dat de acties vanuit EZK en andere 
ministeries behoren te worden afgestemd met vergunninghouders en dat deze moeten passen binnen 
de bouw en exploitat1e-wijze die Vattenfall voorziet en waar ZIJ b1J de tender inschrijving van uit is 
gegaan. In geen geval kan het aan de orde zijn dat aan vergunninghouders nog kostenverhogende 
verplichtingen worden opgelegd. 

In het betreffende wijz1g1ngsvoorstel wordt verder de zinssnede "Dit betreft onder meer het ter 
beschikking stellen van bevestigingsconstructies aan de aangewezen turbines· toegevoegd. Ook hier 
geldt dat dit een kostenverhogend effect op de projecten zal hebben. De vergunninghouder kan 
redelijker wijze met m dit stadium nog worden gevraagd om ook deze kosten te dragen 

Vattenfafl verzoekt betreffende toevoegingen zonder fma11c1ele tegenprestalle- (voorschnft 4 f1d la. 
en lb) en ·011 betreft onder meer het ter beschikking sief/en van bevesltgmgsconstruct1es aan de 
aangewezen turbines (voorschnft 4 lid la.) te schrappen 
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Wijzigingen met betrekking tot voorschrift 5, Ontwerpwijziglngsbeslu1t kavelbesluiten 1, Il 

In de betreffende Ontwerpwijz1g1ngsbesluilen wordt tweemaal gesteld dat de vergunninghouder 
verplicht is om 'zonder financiële tegenprestatie' mee te werken aan het monltorings- en 
evaluaheprogramma en aan de uitvoering van dit programma. In de voorgestelde wijziging en 
toelichting wordt niet duidelijk gemaakt om welke verphchttngen het precies gaat. hoe vaak 
medewerking nodig is en waarom de vergunninghouder zonder financiele tegenprestatJe zou moeten 
meewerken Ook bij navraag gedurende afgelopen jaar (Rijkswaterstaat) werd hierover geen 
du1delijkhe1d verschaft; er Is teruggekoppeld dat er geen vraag voor plaatsing van apparatuur op de 
turbines bestond. Momenteel is op te maken over welke bedragen en inspanningen het hier zou gaan. 
De Ontwerpwijzigingsbeslu1ten Zijn daarmee niet proportioneel noch onderbouwd. 

Het ontwerp van turbines en fundaties ligt inmiddels vast en er is al begonnen met de productie van 
onderdelen. Het project 1s daarmee ver gevorderd. aanpassing in deze fase heeft verstrekkende 
gevolgen ook ten aanzien van aanverwante processen zoals certtficenng en kwaliteit. Ook in de 
beheer- en ondemoudsfase van mogelijk te plaatsen apparatuur kan geen geheel kosteloze 
medewerking worden verlangd De verplichtingen strekken zich uit over de gehele looptijd van de 
vergunningen. 

Met de bepaling dat alles 'zonder financiële tegenprestatie' moet gaan, ontstaat als het ware een carte 
blanche waar verguenninghouder aan mee moet werken, dus zonder limitering 1n kosten noch 
frequentie. Een dergelijk voorschrift kan niet worden opgelegd zonder dat du1deltjk 1s (i) welke impact 
dit kan hebben op de planning van de bouwfase en/of (1i) de explo1tat1e van het windpark Zeker nu dit 
voorgenomen WIJZigingen Zijn die na gunning worden doorgevoerd, moeten de gevolgen voor de bouw 
en explo1latle van het park du1dehjk Zijn omdat anders niet duidelijk 1s of Vattenfall haar 

vergunningsverplichtingen nog na kan komen. Ten minste zou aan het voorschrift toegevoegd moeten 
worden dat uitvoering van deze voorschriften op de voor vergunninghouders minst bezwarende w11ze 
plaats zal vinden en alleen als vaststaat dat bouw en/of exploitatie van het windpark niet 1n gevaar 
komt. Bovendien moet in het voorschrift tot uiting komen dat de acties vanuit EZK en andere 
minuterie behoren te worden afgestemd met vergunninghouders en dat deze moeten passen binnen 
de bouw en explo1tatie-w11ze die VattenfaU voorziet en waar zij bij de tender inschri1ving van uit 1s 
gegaan. In geen geval kan het aan de orde zijn dat aan vergunninghouders nog kostenverhogende 
verpl1chllngen worden opgelegd 

Vatten fall verzoekt betreffende toevoegingen "zonder f1nanciêle tegenprestatie" (voorschrift 5 lid 1 en 
3) te schrappen. 

Als laatste dient er opgemerkt te worden dat de extra voorgestelde voorschriften onder voorschrift 4 hd 
3 4 hd 7 en voorschrift 5 allen extra inspanningen en kosten voor de vergunninghouder met zich mee 
zouden brengen, dit terw11I er aan overheidszijde geen incentive bestaat om ten aanzien van de 
betreffende apparatuur en de daarmee samenhangende (beheers)activ1te1ten tol een optimalisalte te 
komen. Vat1enfall verzoekt om een plan van de betreffende overheids1nslanlles waann tot uitdrukking 
wordt gebracht hoe deze verplichtingen op de voor de vergunninghouders minst bezwarende wijze 
gecombinee1d zullen worden, waarin onder andere tot uitdrukking komt hoe de afstemming met 
Vattenfall plaats zal vinden en hoe de logistiek optimaal gecombineerd kan worden. 
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Gelet op het voorgaande verzoeken wij u de ontwerp kavelbesluiten J1tsluitend gewijzigd vast te 
stellen met in acht neming van onze zienswi1ze. 

Mocht u nog vragen hebben over onze ziensw11ze dan kunt u contac: opnemen met 

Hoogachtend, 
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