
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Passende Beoordeling plaatsen platte 

oesters windpark Gemini 
 
 

Toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming 
  

Tweede, herziene versie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Passende Beoordeling plaatsen platte oesters windpark Gemini – Herziene versie 5 augustus 2021 2 

Passende Beoordeling plaatsen platte oesters windpark Gemini 
 
Toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming 
 
Tweede, herziene versie 
 
xxx 
 
Status uitgave: definitief, tweede herziene versie 
 

Rapportnummer:   

Projectnummer:  

Datum uitgave: 5 augustus 2021 

Projectleider:  

Tweede lezer:  

Naam en adres opdrachtgever: De Rijke Noordzee 
 Postbus 1578 
 3500 BN Utrecht 
 
Akkoord voor uitgave:  
 
 
Paraaf:  
 
 
 
Graag citeren als: x & x 2021. Passende Beoordeling platte oester pilot windpark Gemini. Toetsing in het kader 
van de Wet natuurbescherming. Bureau Waardenburg Rapportnr. x. Bureau Waardenburg, Culemborg. 
 
Trefwoorden: oesterrif, windparken, Gemini, Zee-energie, Noordzee, passende beoordeling 
 
Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit 
toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg 
bv.  
Opdrachtgever hierboven aangegeven vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband 
met deze toepassing. 
 
© Bureau Waardenburg bv / De Rijke Noordzee 
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau 
Waardenburg bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan 
waarvoor het is vervaardigd. 
 
Lid van de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau 
Waardenburg bv is gecertificeerd door EIK Certificering overeenkomstig ISO 9001:2015. Bureau Waardenburg 
bv hanteert als algemene voorwaarden de DNR 2011, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.  
 

 
 
Bureau Waardenburg, Varkensmarkt 9 4101 CK Culemborg, 0345 51 27 10, info@buwa.nl, www.buwa.nl 

  



 

Passende Beoordeling plaatsen platte oesters windpark Gemini – Herziene versie 5 augustus 2021 3 

Voorwoord 

De Rijke Noordzee is voornemens om binnen of rondom windpark Gemini (onderdeel 
ZeeEnergie), Noordzee, een schelpdierpilot uit te voeren door het plaatsen van levende 
oesters, specifiek gericht op herstel van de platte oester (Ostrea edulis) in de Noordzee. 
Het is belangrijk om te weten of deze ingreep effecten kan hebben op de 
instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden de Noordzeekustzone en Borkum-
Riffgrund (Duitsland) en/of beschermde soorten. En daarnaast, of mogelijke significante 
effecten op deze gebieden op voorhand kunnen worden uitgesloten.  
 
De Rijke Noordzee heeft Bureau Waardenburg opdracht verstrekt om de voorgenomen 
ingreep te toetsen aan de Wet natuurbescherming. In voorliggend rapport zijn de effecten 
van de voorgenomen ingreep op Natura 2000-gebieden en beschermde soorten 
beoordeeld in het kader van de Wet natuurbescherming. 
 
Dit rapport is te beschouwen als een Passende Beoordeling, zoals omschreven in de Wet 
natuurbescherming. 
 
Dit rapport is opgesteld door Bureau Waardenburg. 
 
Aan de totstandkoming van dit rapport werkten mee:  
 
x  rapportage 
x  rapportage 
x   kwaliteitscontrole 
 
Genoemde personen zijn door opleiding, werkervaring en zelfstudie gekwalificeerd voor de 
door hen uitgevoerde werkzaamheden. Het project is uitgevoerd volgens het 
kwaliteitshandboek van Bureau Waardenburg. Het kwaliteitsmanagementsysteem van 
Bureau Waardenburg is ISO 9001 gecertificeerd. 
 
Vanuit De Rijke Noordzee werd de opdracht begeleid door x en x. Wij danken hen voor de 
prettige samenwerking. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Projectorganisatie De Rijke Noordzee is voornemens om in de periode Q4 2021 – Q4 2024 
binnen windpark Gemini (onderdeel ZeeEnergie) en de omringende 500 m veiligheidszone 
in de Noordzee een schelpdierpilot uit te voeren, specifiek gericht op herstel van de platte 
oester (Ostrea edulis) in de Noordzee (Figuur 1.1). De werkzaamheden in het kader van 
deze pilot zijn: plaatsen levende oesters en extra vaarbewegingen voor monitoring en 
plaatsen van substraat. 
 
Achtergrond 
De platte oester O. edulis is een inheemse soort, die vroeger talrijk voorkwam in de 
Noordzee en Nederlandse kustwateren (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2015; 
Olsen, 1883). In de negentiende eeuw zijn deze in het Nederlandse deel van de Noordzee 
grotendeels verdwenen door overbevissing. Oesterbanken oefenen echter een grote 
positieve invloed uit op hun omgeving. Concreet gebeurt dit doordat de oesterbanken 
bijdragen aan een goede waterkwaliteit, hoge productiviteit, natuurlijke opbouw van de 
levensgemeenschap en het fungeren als kinderkamer voor vis. Hierbij speelt het de 
typerende 3D structuur van het rif een grote rol. Resultaten van de eerder uitgevoerde 
veldonderzoeken aan biogene riffen in de Voordelta toonden aan dat de kwaliteit van onder 
andere H1110B kan toenemen door het herstellen en ontwikkelen van de 
schelpdierbanken (Didderen & van der Have, 2021).  
 
Toetsing effecten 
Concreet wil De Rijke Noordzee weten of als gevolg van de pilot, namelijk het plaatsen van 
levende platte oesters en extra vaarbewegingen, significant negatieve effecten op Natura 
2000-gebieden op voorhand kunnen worden uitgesloten en of de pilot effecten kan hebben 
op beschermde soorten. Het betreft Natura 2000-gebied Noordzeekustzone en het Duitse 
Natura 2000 gebied (“FFH-Gebiet”) Borkum-Rifgrund (D) (Figuur 1.1). Ook wordt het nog 
toe te wijzen Natura 2000 gebied de Borkumse Stenen (OFL, 2020) beoordeeld op 
ruimtebeslag. Aangenomen wordt dat, indien de beoordeling concludeert dat er geen 
significante effecten zijn te verwachten op deze twee Natura 2000-gebieden, er verder 
geen toetsing noodzakelijk is voor andere Natura 2000-gebieden, zoals bijvoorbeeld de 
Waddenzee en Niedersächsischen Wattenmeer. Het plangebied ligt 25 nm (47 km) ten 
noorden van het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone, dat deel uitmaakt van het 
Natuurnetwerk Nederland. Een ‘Nee, tenzij’-toets wordt daarom nodig geacht. 
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Figuur 1.1 Locatie van het onderdeel ZeeEnergie (blauw) en Buitengaats (rood) van Windpark 
Gemini en het beoogde gebied waarbinnen de pilot uitgevoerd gaat worden (gele 
ster) ten opzichte van Natura 2000 gebied de Noordzeekustzone en het Duitse 
Natura 2000 gebied Borkum-Rifgrund (groen). Het Nederlandse Borkumse stenen 
(groen gearceerd) wordt mogelijk nog toegewezen als N2000 gebied onder de 
Vogelrichtlijn. De voornaamste stroming is van zuidwest naar noordoost.  

De Wet natuurbescherming 
De Wet natuurbescherming heeft als doel het behoud van de biodiversiteit en duurzaam gebruik van 
de bestanddelen daarvan. Sommige handelingen en ontwikkelingen kunnen de natuur, en daarmee 
de biodiversiteit, schaden en zijn daarom krachtens de wet verboden. Is dat het geval dan is er in 
geval van beschermde gebieden een vergunning nodig of in geval van beschermde soorten 
ontheffing nodig voor het overtreden van een verbodsbepaling. In specifieke gevallen geldt een 
vrijstellingsregeling.1  
 
Bronnenonderzoek 
In dit rapport wordt verslag gedaan van bronnenonderzoek, en de bepaling van de effecten 
op Natura 2000-gebieden (externe werking), beschermde soorten en NNN. Het doel van 
het onderzoek is te bepalen of de ingreep kan leiden tot overtredingen van de regels uit de 
Wet natuurbescherming. De Passende Beoordeling geeft inzicht of significant negatieve 
effecten kunnen worden uitgesloten of dat er negatieve effecten zijn. Indien dit laatste het 
geval is wordt bepaald onder welke voorwaarden redelijkerwijs een vergunning kan worden 
verkregen. Als overtreding ten aanzien van beschermde soorten aan de orde is wordt 
bepaald onder welke voorwaarden redelijkerwijs ontheffing kan worden verkregen. 

 
1 Zie voor de doelstelling en regels van de Wet natuurbescherming het wettelijk kader in bijlage I. 
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1.2 Toetsing Wet natuurbescherming 

Wet natuurbescherming (Wnb)  

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt 
de Flora- en faunawet (Ffwet), de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) en de Boswet. 
De regels die toezien op bescherming van Natura 2000-gebieden (voorheen Nbwet) zijn 
opgenomen in ‘Hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden’ van de Wet natuurbescherming. De 
verbodsbepalingen ten aanzien van beschermde soorten (voorheen Ffwet) zijn in de Wet 
natuurbescherming opgenomen in ‘Hoofdstuk 3 Soorten’ en beschreven per 
beschermingsregime (zie onder).  

Deel 1 Natura 2000-gebieden  

Deel 1 van de voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van een verkennend 
onderzoek naar de effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. De centrale vraag van 
deze toetsing is: bestaat er een reële kans op significante negatieve effecten op Natura 
2000-gebieden of kan het optreden van significant negatieve effecten op Natura 2000-
gebieden met zekerheid worden uitgesloten?  
 
Meer in detail geeft deze rapportage antwoord op de volgende vragen:  
- Welke Natura 2000-gebieden liggen binnen de invloedssfeer van het plan/project 

(paragraaf 2.2)?  
- Wat zijn de instandhoudingsdoelen voor deze natuurgebieden (hoofdstuk 3)?  
- Welke effecten op Natura 2000-gebieden heeft het project (hoofdstuk 4)?  
- Zijn er in samenhang met andere activiteiten en plannen effecten op Natura 2000-

gebieden, met andere woorden zijn er cumulatieve effecten?  
- Kunnen significante effecten (inclusief cumulatieve effecten) worden uitgesloten?  
 
De uitkomsten van het onderzoek kunnen als volgt zijn:  
- Er treden met zekerheid geen effecten op; er zijn geen aanvullende maatregelen nodig 

om effecten te beperken. Wel wordt aanbevolen de conclusies van dit onderzoek aan 
het bevoegd gezag voor te leggen.  

- Significant negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten. Voor activiteiten die een 
significant effect hebben is een vergunning nodig, die kan worden aangevraagd op 
basis van een “passende beoordeling” en na het doorlopen van de ADC-toets (zie 
Bijlage I). Vooroverleg met het bevoegd gezag is noodzakelijk.  

- Er zijn (mogelijk) wel effecten, maar die zijn beperkt en zeker niet significant. In dit 
geval bepaalt het bevoegd gezag of er vergunning nodig is. In de 
vergunningsvoorschriften kunnen maatregelen worden opgelegd om negatieve 
effecten te verminderen of te voorkomen. Deze maatregelen zijn niet nodig om 
significante effecten te voorkomen.  

De effecten van het project zijn getoetst aan de instandhoudingsdoelen die voor Natura 
2000-gebied Noordzeekustzone en Borkum Riffgrund gelden. Op voorhand wordt 
uitgesloten dat het voorgestelde project invloed heeft het Natura 2000 gebied Friese Front. 
Het Friese Front ca. 20,7 nm (c. 38,3 km) ten westen van het projectgebied en is aan-
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gewezen binnen de Vogelrichtlijn voor de zeekoet. Verstoring van het leefgebied en de 
kwaliteit worden uitgesloten. Effecten op andere verder weg gelegen Natura 2000 
gebieden worden uitgesloten op grond van de afstand en de (aard en omvang) van de 
verstoringsfactoren enerzijds en de verstoringsgevoeligheid van soorten en habitattypen 
waarvoor deze Natura 2000-gebieden zijn aangewezen anderzijds.  
 
Deel 2 Beschermingsregimes soorten  
 
Deel 2 van de voorliggende rapportage beschrijft de effecten van de pilot op beschermde 
soorten planten en dieren in het plangebied en op welke wijze rekening moet worden 
gehouden met deze soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van 
verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, zal moeten worden nagegaan of een 
vrijstelling geldt of dat een ontheffing moet worden verkregen.  
 
De Wet natuurbescherming onderscheidt bij de bescherming van soorten drie 
beschermingsregimes:  

• Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Wnb § 3.1), 	
• Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Wnb § 3.2)1 en 	
• Beschermingsregime andere soorten (Wnb § 3.3). 	

	
Met het in werking treden van de Wet natuurbescherming is het beschermingsregime voor 
een aantal soorten veranderd dan wel vervallen. Ook is een aantal soorten beschermd die 
dat voorheen niet waren. Voor een aantal algemeen voorkomende soorten amfibieën en 
grondgebonden zoogdieren, vallend onder ‘Beschermingsregime andere soorten’, geldt 
een vrijstelling voor handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling 
van gebieden (Wnb Art 3.10 lid 2a). 	
In dit rapport wordt onderscheid gemaakt in ‘vogels’, strikt beschermde soorten (Wnb § 
3.2) en ‘andere soorten’ (Wnb § 3.3).  

1.3 Aanpak nee, tenzij-toets NNN 

Het gebied ligt ca. 26,8 nm (c. 49,5 km) ten noorden van de begrenzing van het Natura 
2000 gebied Noordzeekustzone, dat deel uitmaakt uit van Natuurnetwerk Nederland 
(NNN). Het ruimtelijke beleid voor het NNN is gericht op behoud en ontwikkeling van de 
wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in het NNN het ‘nee, tenzij’-regime. Als 
een voorgenomen ingreep de ‘nee, tenzij’-toets met positief gevolg doorloopt kan de 
ingreep plaatsvinden. Eventuele nadelige effecten moeten worden gemitigeerd en de 
resterende schade moet worden gecompenseerd. Als een voorgenomen ingreep niet 
voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’-regime dan kan de ingreep niet 
plaatsvinden (zie ‘Spelregels EHS’, ministerie van LNV, 2007).  
 
Een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN is niet 
toegestaan. Tenzij:  

 
1 Dit betreft soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn met uitzondering van 
vogels. Vogels vallen onder Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Brochure: Soortenbescherming bij 
ruimtelijke ingrepen. Ministerie van EZ, versie 1.3 december 2016. 
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- Er sprake is van redenen van groot openbaar belang.  
- Er geen alternatieven zijn.  
- De resterende schade (na mitigatie) wordt gecompenseerd.  
 
De nee, tenzij-toets in de voorliggende rapportage geeft antwoord op de volgende vragen:  
- Wat zijn de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN ter plaatse van de 

ingreep? Hieronder vallen ook de beheertypen (natuurdoeltypen).  
- Welke effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken van de NNN heeft de 

ingreep?  
- Zijn deze effecten als significant te kwalificeren?  
- Hoe kunnen de effecten worden gemitigeerd of gecompenseerd?  

 
De wezenlijke kenmerken en waarden zijn de actuele en potentiële waarden, gebaseerd 
op de natuurdoelen voor het gebied. Het gaat daarbij om: de bij het gebied 
behorende natuurdoelen en -kwaliteit, geomorfologische en aardkundige waarden en 
processen, de waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, stilte, 
donkerte en openheid, de landschapsstructuur en de belevingswaarde. De natuurdoelen 
worden (vaak per perceel) gespecificeerd als natuurdoeltype of beheertype.  

1.4 Mogelijke effecten 

Uitgangspunten voor de beoordeling van effecten op beide bovengenoemde Natura 2000-
gebieden: 
(1) Uitzetten van wildvangst volwassen platte oesters (Ostrea edulis) geïmporteerd uit 

Noorwegen (Scalmarin, Rong, Noorwegen) op 28-36 m diepte op de zeebodem bij 
Gemini windpark onderdeel Zee-Energie;  

(2) Uitzetten van gekweekte juveniele platte oesters, ofwel spat, geïmporteerd uit 
Orkneys (Orkney Shellfish Hatchery, Lamb Holm, Orkney) op 28-36 m diepte op de 
zeebodem bij Gemini windpark onderdeel Zee-Energie;  

(3) Tijdelijk extra vaarbewegingen voor monitoring en plaatsen substraat, uitgaande van 
twee scenario’s: vertrekhaven Eemshaven en vertrekhaven Den Helder. 

 
De volgende mogelijke effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten (§4.1.1): 

• Verstoring door directe en/of indirecte effecten via externe werking 
• Verlies van areaal of verminderde kwaliteit door ruimtebeslag 
• Verstoring door licht, bodemberoering en (onderwater)geluid gedurende de 

werkzaamheden en tijdens de monitoring 
• Verstoring door verspreiding Bonamia ostreae 

Deze mogelijk effecten worden kort beschreven in §4.1.1, maar niet verder beoordeeld 
vanwege het verwachte uitblijven van negatieve effecten op de Natura-2000 gebieden. 
 
De volgende effecten zijn beoordeeld op de Natura-2000 gebieden (§4.2) en vogel- en 
habitatrichtlijn soorten (§4.3): 
• Verstoring door verspreiding invasieve exoten  
• Verstoring door vaarbewegingen  
Tenslotte wordt in §4.4 de conclusie van effecten op beschermde gebieden getrokken. 
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2 Platte oester pilot in windpark Gemini in de 
Noordzee 

2.1 Plangebied en omgeving 

De pilotlocatie voor het plaatsen van platte oesters en substraat van het huidige project ligt 
binnen windpark Gemini en/of de omringende 500 m veiligheidszone (Figuur 2.1). Dit 
windpark bestaat uit de twee delen, nl. Buitengaats en ZeeEnergie, en heeft een 
totaaloppervlakte van 68 km2. Het windpark is sinds 2017 operationeel. Het gebied ligt ca. 
26,8 nm (c. 49,5 km) ten noorden van de begrenzing van het Natura 2000 gebied 
Noordzeekustzone en ca. 5,6 nm (10,3 km) ten noordwesten van het Duitse Natura 2000 
gebied Borkum-Riffgrund (FFH DE 2104-301) (Figuur 2.1). Het plangebied heeft een diepte 
variërend van 28 tot 36 m het gaat hierbij om een dynamisch gebied met matig grof tot grof 
zand (Van der Have 2018ab). De netto stromingsrichting in het windpark Gemini is van 
zuidwest naar noordoost. Door de aanwezigheid van het windpark vindt hier geen visserij 
plaats. De specifieke locatie binnen het plangebied waar de pilot gaat plaatsvinden wordt 
in overeenstemming met de opdrachtnemer, opdrachtgever (DRN) en windpark operator 
(Gemini) geselecteerd. 

 
Figuur 2.1  De locatie van windpark Gemini (Buitengaats en ZeeEnergie) waarin de pilot gaat 

plaatsvinden (gele ster), in combinatie met omliggende Natura2000 gebieden (groen) 
en mogelijk toe te wijzen N2000 gebied Borkumse Stenen (groen gearceerd).  
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2.2 Projectplan 

Het voorgestelde project (“Rijke Noordzee Gemini-project”) is gericht op het ontwikkelen 
biogene riffen binnen windmolenpark Gemini. Het project omvat de volgende activiteiten: 
(1) plaatsing volwassen oesters, (2) plaatsen jonge oesters en (3) extra vaarbewegingen 
voor monitoring en plaatsen substraat. In §2.2.1 wordt de aanleg van het platte oester rif 
beschreven. In §2.2.2 worden de monitoringstechnieken voor de herstelwerkzaamheden 
beschreven. Tot slot worden in §2.2.3 overige aanvullende en onderzoeken binnen het 
aanvullende onderzoeksproject WINOR kort beschreven. Aangezien er bij deze 
aanvullende onderzoeksactiviteiten geen levend materiaal wordt geïntroduceerd, worden 
deze activiteiten alleen meegewogen betreffende de extra vaarbewegingen.  

2.2.1 Plaatsing levende platte oesters  

Het voorgestelde project (“Rijke Noordzee Gemini-project”) is gericht op het ontwikkelen 
van oesterriffen binnen windmolenpark Gemini en het verkrijgen van nieuwe 
wetenschappelijke inzichten met betrekking tot ecosysteem herstel en ontwikkeling. De 
pilot bestaat in eerste instantie uit het plaatsen van zowel (1) volwassen oesters als (2) 
juveniele oesters (“spat on shell”) binnen windpark Gemini en/of de 500 m veiligheidszone, 
met een totaal pilot oppervlakte van 5 ha.  

(1) De levende volwassen platte oesters worden geïmporteerd uit Hafrsfjord, 
Noorwegen door Scalmarin, Rong, Noorwegen. Daar worden ze door duikers met de 
hand verzameld op 1-5 m diepte en schoongemaakt en behandeld volgens het “Alien 
species treatment protocol in Norway”. Deze behandeling is getest door WMR en 
bewezen 100% effectief om alle epibionten te verwijderen (zie Van der Have, 2018ab, 
Bijlage 4 “Follow-up test of “Treatment protocol flat oysters” with Norwegian oysters”). 
Daarna worden ze vervoerd naar Nederland. De platte oesters in Noorwegen komen 
algemeen voor in relatief ondiepe kustwateren en worden uitsluitend lokaal door 
duikers geoogst zoals ook in Zweden het geval is (Thorngren et al., 2019). Hierbij gaat 
het om de plaatsing van in totaal om 4 kuub (4.500 individuen) volwassen oesters.  

 
(2) De levende juveniele platte oesters (“spat”) worden uit Orkney Shellfish Hatchery, 

Lamb Holm, Orkney geïmporteerd. Deze zijn in een Bonamia vrije hatchery (met 
bronmateriaal uit Noorwegen, een Bonamia vrij gebied) op land gekweekt. Het spat 
wordt naar Nederland vervoerd aansluitend zullen de broedjes zich vasthechten op 
schelpsubstraat, zo ontstaat “spat on shell”. Hierbij gaat het om de plaatsing van in 
totaal 5 kuub spat on shell (750.000-1.500.000 individuen).  

 
Er zullen drie verschillende plaatsingstechnieken worden ingezet: zonder substraat (los op 
de zeebodem), met substraat bestaande uit losse zeeschelpen en met substraat 
bestaande uit samengeklonterde zeeschelpen. De plaatsing van het (dode) 
substraatmateriaal valt niet onder deze vergunningsaanvraag. Volledigheidshalve is in 
Bijlage VII en VIII het gebiedsvreemde materiaal beschreven waarmee zeeschelpen aan 
elkaar zullen worden geklonterd (BESE reef paste). 
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De levende oesters worden geplaats in een gebied van in totaal 5 ha. In het eerste jaar 
(Q4 van 2021) wordt er 2 ha aangelegd middels de eerdergenoemde plaatsingstechnieken. 
Deze technieken worden niet vlak dekkend toegepast.  

Op basis van de ervaringen en resultaten van de eerste jaar zal in het derde jaar (Q3 van 
2024) de overige 3 ha worden geplaatst, volgens de plaatsingstechniek die tot het meest 
optimale resultaat heeft geleid. Voor het plaatsen van de riffen wordt gebruik gemaakt van 
een groot schip met dynamisch positioneringssysteem (DP). Het doel is een minimale 
dichtheid van 5 oesters per m2 in een gebied van minimaal 2 ha en maximaal 5 ha. 

2.2.2 Monitoring  

De monitoring van de ontwikkeling van de oester riffen wordt in eerste instantie alleen 
uitgevoerd met een dropcam. Tijdens het plaatsen van de eerste 2 ha oester rif wordt 
tevens de T0 monitoring uitgevoerd. Vervolgens wordt in het derde kwartaal van de 
daaropvolgende jaren eenmaal een dropcam monitoring uitgevoerd.  

Tijdens de monitoring worden verschillende paramaters bestudeerd, waaronder 
oesterdichtheid, oesterformaat (grootte), algehele biodiversiteit (inclusief eDNA analyse) 
en abiotische gegevens (o.a. watertemperatuur, doorzicht, stroomsnelheid, chlorofyll A en 
zuurstof). 

Ook andere monitoringstechnieken worden ingezet zoals een remotely operated vehicle 
(ROV), sediment bemonstering, waterbemonstering voor larven en biodiversiteit (eDNA) 
en directe analyse van levende monsters aan boord. Tijdens de monitoring worden alleen 
wanneer noodzakelijk DP schepen ingezet. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van kleine, 
snelle crew tender boten. 

2.2.3 Aanvullende onderzoek  

Ter aanvulling op de voorziene aanleg en basismonitoring van de voorgesteld oesterpilot 
(“Rijke Noordzee Gemini-project”) is een wetenschappelijk projectvoorstel (het WINOR-
project) geschreven om het huidige project te versterken met innovatie monitoring en 
aanvullend onderzoek naar de bottlenecks voor grootschalig platte oester rif ontwikkeling 
in windparken.  
 
Aangezien er bij het aanvullend onderzoek geen levend materiaal wordt geïntroduceerd, 
worden deze activiteiten enkel beoordeeld op de extra vaarbewegingen voor de uitvoering 
van het veldwerk. 
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DEEL 1: NATURA 2000-GEBIEDEN 
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3 Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebieden 

In dit hoofdstuk worden de instandhoudingdoelen van het Natura 2000-gebied de 
Noordzeekustzone (§ 3.1) en het Duitse Natura 2000- gebied Borkum-Riffgrund (FFH DE 
2104-301) (§ 3.2) behandeld. De pilotlocatie ligt ca. ca. 26,8 nm (c. 49,5 km) ten noorden 
van de begrenzing van het Natura 2000 gebied Noordzeekustzone en ca. 5,6 nm (10,3 km) 
ten noordwesten van het Duitse Natura 2000 gebied Borkum-Riffgrund. Het nog aan te 
wijzen Natura 2000 gebied de Borkumse Stenen sluit in het zuidwesten aan op het Duitse 
Natura 2000 gebied Borkum-Riffgrund.  

3.1 Natura 2000-gebied Noordzeekustzone 

De pilotlocatie ligt ca. ca. 26,8 nm (c. 49,5 km) ten noorden van de begrenzing van het 
Natura 2000 gebied Noordzeekustzone (Figuur 1.1). Voor de plaatsing en monitoring van 
de pilots zullen de gebruikelijke vaarroutes gebruikt worden vanuit de Eemshaven. 
 
Hierna worden alleen de (onder water gelegen) instandhoudingsdoelen van Natura 2000-
gebied Noordzeekustzone genoemd die door de pilot aangetast zouden kunnen worden 
via de heersende zeestromingen. De boven water gelegen natuurwaarden liggen op een 
dermate grote afstand dat een negatief effect is uitgesloten en zijn niet opgenomen in dit 
overzicht en beoordeling. 

3.1.1 Habitattypen 

 
Het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone is aangewezen voor 7 habitattypen (Tabel 3.1).  
 
Tabel 3.1 Habitattypen Natura 2000-gebied Noordzeekustzone (Jak et al., 2014, 

https://www.natura2000.nl/gebieden/friesland/noordzeekustzone/noordzeekustzone-
doelstelling). 

 
 
Naast habitattypen van duinen en intergetijdengebieden is het gebied aangewezen voor 
het mariene habitattype:  
 
H1110B  Permanent overstroomde zandbanken (Noordzeekustzone). 
 
De staat van instandhouding H1110B is matig ongunstig (Tabel 3.2). 
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Tabel 3.2  De Staat van instandhouding van habitattype H1110B 
(https://www.natura2000.nl/sites/default/files/profielen/Habitattypen_profielen/Profiel_h
abitattype_1110_2014.pdf) 

 
 
Voor habitattype H1110B binnen de Noordzeekustzone is de instandhoudingsdoelstelling: 
behoud verspreiding, behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. De betekenis van het 
gebied, naar oppervlakte van het habitattype, uitgedrukt als percentage van de landelijke 
oppervlakte is >75%. De Noordzeekustzone is het enige gebied – nationaal gezien – 
waaraan momenteel deze verbeterdoelstelling voor H1110B is toegekend.  
Er is tevens een kernopgave geformuleerd (1.01; Tabel 3.3). 
 
Tabel 3.3  Kernopgave 1.01 voor Natura 2000-gebied Noordzeekustzone (Jak et al., 2014, Bijlage 
II). 

 
In de huidige natuurtoets wordt daartoe gekeken naar het effect van de pilot op het 
volgende onderdeel: 

 
• De doelstelling ‘verbetering kwaliteit’ voor H1110B. 

 
Tot slot wordt ook nog gekeken of verstoring door de werkzaamheden en 
monitoringsactiviteiten een effect hebben op het habitattype en de kwaliteitsdoelstelling. 

3.1.2 Habitattypen plangebied 

De schelpdierpilot wordt geplaatst buiten het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone in 
een permanent onder water liggend gebied. De begrenzing van habitattype H1110B binnen 
de Noordzeekustzone ligt op grote afstand van de pilotlocatie, zodat van eventuele 
significante negatieve effecten op habitattypen door ruimtebeslag op voorhand geen 
sprake is. 
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3.1.3 Habitatrichtlijn-soorten 

Het Natura 2000-gebied de Noordzeekustzone is aangewezen voor 6 soorten van Bijlage 
II van de Habitatrichtlijn en 30 niet-broedvogelsoorten. De aangewezen 
habitatrichtlijnsoorten zijn: zeeprik, rivierprik, fint, bruinvis, grijze zeehond en gewone 
zeehond (Tabel 3.4). 
 
Tabel 3.4 Landelijke staat van instandhouding van de aangewezen habitatrichtlijn-soorten van de 

Noordzeekustzone (Jak et al., 2014, Bijlage II deze rapportage).  
Legenda: Staat van instandhouding: -- = zeer ongunstig, - = matig ongunstig, + = 
gunstig. Relatieve bijdrage Noordzeekustzone aan landelijke SvI: + = 2-15%. 
Doelstelling ten aanzien van omvang: b= behoud oppervlak leefgebied. Doelstelling ten 
aanzien van kwaliteit: b= behoud kwaliteit leefgebied, v= verbetering kwaliteit 
leefgebied. Doelstelling ten aanzien van populatie: b= behoud populatie, v= uitbreiding 
populatie. Kernopgave: aanwezig indien nummer vermeld, voor toelichting zie 
essentietabel in Bijlage II. ‘Sensey of urgency’-aandachtspunt: indien aanwezig 
aangegeven met  W. 

 
Voor deze soorten is de staat van instandhouding, op de gewone zeehond na, ongunstig 
(-) tot zeer ongunstig (--).  
 
Voor alle aangewezen vissoorten (zeeprik, rivierprik en fint) geldt een 
uitbreidingsdoelstelling voor de populatiegrootte. Voor de aangewezen zeezoogdieren 
(bruinvis, grijze zeehond en gewone zeehond) geldt een behoudsdoelstelling. 

3.1.4 Soorten plangebied 

Voor een juiste effectbepaling is inzicht nodig in het voorkomen, de verspreiding en het 
gebiedsgebruik van de soorten die een binding hebben met het pilotgebied van de 
metingen en waarvoor het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone is aangewezen. Dit 
inzicht wordt gebaseerd op bestaande gegevens en kennis. 
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Habitatrichtlijn soorten 
 
Vissen: zeeprik, rivierprik, fint 
De vissen aangewezen voor Natura 2000-gebied de Noordzeekustzone worden niet 
meegenomen in de toetsing. De drie vissoorten zijn trekvissen waarvoor de 
Noordzeekustzone een functie heeft als leefgebied of doortrekgebied. De aanleg van de 
pilotlocatie veroorzaakt hoogstens op de locatie zelf een kortstondige verstoring van de 
aanwezige vis. Gezien het lokale karakter van de ingreep zijn effecten daarvan uitgesloten.  
 
Zeezoogdieren 
De Noordzeekustzone is een belangrijk foerageergebied voor de gewone zeehond en de 
grijze zeehond (Cremer et al., 2017; Jak et al., 2014). Twee tot vijftien procent van de totale 
Nederlandse populatie van de gewone en de grijze zeehond komt hiervoor, waarmee het 
tot het één na belangrijkste gebied van Nederland behoort (Ministerie LNV 2008; Ministerie 
van EL&I, 2010). De Waddenzee is het belangrijkste gebied voor zeehonden, in dit gebied 
en in de Delta worden jaarlijks tellingen uitgevoerd (Figuur 3.1). De ligplaatsen liggen 
vrijwel uitsluitend op de droogvallende platen in de Waddenzee en tussen de eilanden. 
Binnen Noordzeekustzone worden alleen de platen Engelse Hoek, tussen Vlieland en 
Terschelling, en de Razende bol gebruikt. De soort brengt ongeveer 80 procent van zijn 
tijd door in zee, om te foerageren, te paren en soms zelfs om te slapen. Om te baren, te 
verharen en om te rusten worden droogvallende platen gebruikt. Gezien het mobiele 
karakter van de soort, en het feit dat het gebied alleen wordt gebruikt om te foerageren, 
worden effecten op deze soort uitgesloten. 
 

 
Figuur 3.1  Aantallen zeehonden in de Waddenzee en Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta sinds 

1960 (CLO, 2020).  

De bruinvis komt in kleine aantallen in de Noordzeekustzone voor (Jak et al., 2014). Gilles 
et al. (2016) hebben tijdens hun studie een data set van bruinvis waarnemingen 
geïmplementeerd in bruinvis verspreiding modellen welke bijdragen aan “EU Habitats and 
Marine Strategy Framework Directives” en zijn opgenomen in het Informatiehuis Marien, 
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een platform van de Rijksoverheid om mariene informatie en onderzoeksgegevens voor 
iedereen toegankelijk te maken. In het voorjaar komen de meeste bruinvissen voor langs 
de Noordzeekust boven Schiermonnikoog (Figuur 3.2). De bruinvis heeft een gunstige 
staat van instandhouding in Nederland. Gezien het mobiele karakter van de soort, het 
lokale karakter van de ingreep en de afwezigheid van verstorende factoren zoals geluid en 
trillingen worden effecten op deze soort uitgesloten. 
 

 
Figuur 3.2: Gemodelleerde distributie van bruinvissen in de Noordzee in het voorjaar (Gilles, 2016). 
 
Vogelrichtlijn soorten 

Benthivoren – Bodemdiereters (eenden) 
De Noordzeekustzone is van oudsher een belangrijk overwinteringsgebied voor benthivore 
eenden (zwarte zee-eend en eidereend). Zwarte zee-eenden foerageren op kleine 
tweekleppige schelpdieren ingegraven in de zeebodem. De zwarte zee-eend is daarmee 
een karakteristieke vogelsoort van ondiepe kustzones (max. 20 m diep, Kersten et al. 
2006). Ze kunnen in grote groepen van vele duizenden vogels voorkomen, in gebieden 
waar hun prooien in zogenaamde schelpdierbanken in hoge dichtheden voorkomen. De 
vogels verblijven de gehele dag op open water. Tegenwoordig zijn de aantallen zwarte 
zee-eenden, die in de Noordzeekustzone overwinteren lager, dan ten tijde van de 
aanwijzing van het gebied als Natura 2000-gebied. In de Noordzeekustzone worden de 
hoogste aantallen tijdens de winter en het vroege voorjaar bereikt (Arts et al., 2016; Poot 
et al., 2006). In november 2019 werden 16.710 Zwarte zee-eenden waargenomen in de 
Nederlandse kustwateren en de Waddenzee en in januari 27.860. In november 2019 
verbleef 92% van de vogels in de kustzone ten noorden van de Waddeneilanden 
(Noordzeekustzone), in januari 2020 was dat 89% (Sluijter et al 2020).  
 
Eiders maken jaarrond gebruik voornamelijk van de Waddenzee. In januari 2020 werden 
bijna 56 360 eiders waargenomen in de Nederlandse kustwateren en de Waddenzee, 
waarvan 86% in de Waddenzee (Sluijter et al. 2020).  Slechts kleine aantallen (minder dan 
14%, Sluijter et al. 2020) komen voor in de Noordzeekustzone om daar naar voedsel te 
zoeken in de ondiepere delen (Arts et al., 2016). 
 
  



 

Passende Beoordeling plaatsen platte oesters windpark Gemini – Herziene versie 5 augustus 2021 20 

3.2 FFH Gebiet Borkum Riffgrund  

 
De pilotlocatie ligt ca. 5,6 nm (10,3 km) ten noordwesten van het Duitse Natura 2000 gebied 
Borkum-Riffgrund (FFH DE 2104-301). Voor de plaatsing en monitoring van de pilots zullen 
de gebruikelijke vaarroutes gebruikt worden vanuit de Eemshaven.  
 
Borkumse stenen 
Het aangrenzende Nederlandse gedeelte van Borkum Riffgrund (Borkumse Stenen) heeft 
eveneens hoge natuurwaarden door de aanwezigheid van de geogene riffen. Binnen het 
VIBEG-proces (Visserijmaatregelen in Beschermde Gebieden) is het aangewezen als een 
toekomstig te beschermen gebied (OFL, 2020). In de afwezigheid van 
instandhoudingsdoelstellingen wordt er op dit moment alleen getoetst op ruimtebeslag.  
 
Hierna worden alleen de (onder water gelegen) instandhoudingsdoelen van Duitse Natura 
2000-gebied Borkum-Riffgrund genoemd die door de pilot aangetast zouden kunnen 
worden via de heersende zeestromingen. De boven water gelegen natuurwaarden liggen 
op een dermate grote afstand dat een negatief effect is uitgesloten en zijn niet opgenomen 
in dit overzicht en beoordeling. 

3.2.1 Habitattypen 

Het Natura 2000-gebied Borkum-Riffgrund is aangewezen voor twee habitattypen (Tabel 
3.5), zoals opgenomen in bijlage I van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG): 

• Habitattype 1110 ("Permanent door zeewater overstroomde zandbanken"); 
• Habitattype 1170 ("Riffen"). 

 
Tabel 3.5 Habitattypen FFH-gebiet Borkum Riffgrund 

(https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/meeresundkuestenschutz/Dokumente/Erhaltungsziel
e/Conservation-objectives-Borkum-Reef-Ground-SCI-accessible.pdf, Bos & Paijmans 
2012). 

 

 
Meer dan 80 procent van het GCB-gebied bestaat uit habitattype 1110 ("Zandbanken die 
voortdurend licht onder zeewater staan") en is representatief voor de complexe habitat- en 
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substraatstructuren van de Borkumse rifbodem, die vormgeven aan de karakteristieke en 
soortenrijke benthische gemeenschappen. Het gebied fungeert met name als overgang 
tussen de westelijke delen van de Noordzee en de Nedersaksische Natura 2000-gebieden 
in de Oostfriese Waddenzee. Door zijn ligging in het circulatiesysteem van de Noordzee, 
en met name in het gebied waar Atlantisch water binnenstroomt vanuit het Kanaal en de 
westelijke Noordzee, is het een gebied van instandhoudingsbelang dat niet uitwisselbaar 
is met andere vindplaatsen van habitattype H1110, zoals in het oosten van de Duitse Bocht 
of op de Doggersbank. 
 
De volgende algemene instandhoudingsdoelstellingen geld voor het gebied: 

• Instandhouding en herstel van de specifieke ecologische functies, de biodiversiteit 
en de natuurlijke hydrodynamica en morfo-dynamica van het gebied; 

• Handhaving en herstel in gunstige staat van instandhouding van habitattype 
H1110 (zandbanken die voortdurend licht onder zeewater staan) en habitattype 
1170 (riffen), met inbegrip van hun karakteristieke en bedreigde ecologische 
gemeenschappen en soorten; 

• Behoud en herstel van de volgende soorten van de habitatrichtlijn en hun 
natuurlijke habitats in een gunstige staat van instandhouding: bruinvis, gewone 
zeehond, grijze zeehond en fint. 

3.2.2 Habitattypen plangebied 

De schelpdierpilot wordt geplaatst buiten het Duitse Natura 2000-gebied Borkum-Riffgrund 
in een permanent onder water liggend gebied. De begrenzing van habitattype H1110 en 
H1170 binnen Borkum-Riffgrund ligt op grote afstand van de pilotlocatie, zodat van 
eventuele significante negatieve effecten door ruimtebeslag op habitattypen op voorhand 
geen sprake is. 

3.2.3 Habitatrichtlijn-soorten 

Het FFH-gebiet Borkum Riffgrund is aangewezen voor 4 soorten van Bijlage II van de 
Habitatrichtlijn. De aangewezen habitatrichtlijnsoorten zijn: bruinvis, grijze zeehond, 
gewone zeehond en fint (Tabel 3.6). 
 
Tabel 3.6 Habitatrichtlijnsoorten FFH-gebiet Borkum Riffgrund (Bos & Paijmans 2012, Federal 

Agency for Nature Conservation, 2008)  
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In het FFH-gebiet Borkum-Riffgrund gelden instandhoudingsdoelstelling voor de bruinvis, 
de gewone zeehond en de grijze zeehond en de fint. Het doel is geformuleerd als: behoud 
en herstel van een gunstige staat van instandhouding voor deze vier soorten en hun 
leefgebieden. 

3.2.4 Soorten plangebied 

Voor een juiste effectbepaling is inzicht nodig in het voorkomen, de verspreiding en het 
gebiedsgebruik van de soorten die een binding hebben met het pilotgebied van de 
metingen en waarvoor het Natura 2000-gebied Borkum Riffgrund is aangewezen. Dit 
inzicht wordt gebaseerd op bestaande gegevens en kennis. 
 
Habitatrichtlijn soorten 
 
Vissen: fint 
De vis(sen) aangewezen voor FFH-gebiet Borkum Riffgrund worden niet meegenomen in 
de toetsing. De fint is een trekvis waarvoor de Borkum Riffgrund een functie heeft als 
leefgebied of doortrekgebied. De aanleg van de pilotlocatie veroorzaakt hoogstens op de 
locatie zelf een kortstondige verstoring van de aanwezige vis. Gezien het lokale karakter 
van de ingreep zijn effecten daarvan uitgesloten.  
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Zeezoogdieren: gewone zeehond, grijze zeehond en bruinvis  
De Borkum Riffgrund is een belangrijk leef- en foerageergebied voor gewone zeehond en 
grijze zeehond (BfN, 2017). Het gebied heeft echter niet de functie van 
voortplantingsgebied, omdat er geen droogvallende zandplaten zijn waar ze jongen baren, 
zoals in de Waddenzee en Noordzeekustzone. Zoals zichtbaar in Figuur 3.3 heeft de 
gewone zeehond een breed verspreidingsgebied. Van de 135 gewone zeehonden die in 
2010 en 2011 in het Eemsgebied zijn gezenderd, maakte circa 76% gebruik van het deel 
van de kustzone waarbinnen het Nederlandse gebied Borkumse Stenen ligt, voor 
gemiddeld 10% van hun tijd. Voor zover bekend zijn er geen wezenlijke verschillen tussen 
de natuurwaarden in het Duitse en het Nederlandse gedeelte van het Borkumse Stenen 
gebied (Bos & Bemmelen, 2012). Grijze zeehonden komen voornamelijk voor in het westen 
van de Waddenzee (Arcadis, 2012), en zijn evenals de gewone zeehond de afgelopen 
jaren aanzienlijk in getalen toegenomen (Figuur 3.1). Gezien het mobiele karakter van de 
soort en het feit dat ze het gebied voornamelijk als foerageergebied gebruiken, zijn effecten 
van de ingreep uitgesloten. 
 

 
Figuur 3.3:  Voorspelde dichtheden van de gewone zeehond (aantal zeehonden per km2) in 

september (links) en februari (rechts), gebaseerd op een habitatmodel en de 
verspreiding van gezenderde zeehonden (Aarts et al., 2016).  

 
Bruinvissen worden het hele jaar door aangetroffen in Borkum Riffgrund. Ze maken deel 
uit van de vrij kleine, bedreigde populatie van de zuidelijke Noordzee, waarvan het 
verspreidingscentrum voor de Nederlandse kust ligt (Federal Agency for Nature 
Conservation, 2008). Uit door de FTZ Büsum in opdracht van het BfN uitgevoerde vliegtuig-
onderzoek in 2002 en 2003 blijkt dat bruinvissen van mei tot augustus in het gebied worden 
aangetroffen met een lage gemiddelde dichtheid, maar een continue aanwezigheid. ESAS-
gegevens bevestigen een continue en langdurige aanwezigheid. De gegevens van het 
vliegtuig-onderzoek van Borkum Reef Ground voor juni en juli 2002 laten een relatief groot 
aandeel kalveren zien. Echter, deze hogere dichtheden in het voorjaar worden langs een 
groot deel van de Nederlandse kust gezien en het gebied bij de Borkumse stenen is niet 
van groter belang (Bos & Bemmelen, 2012). Ook de recentere gemodelleerde bruinvis 
distributie van Gilles et al (2016) laat zien dat het gebied niet van uitzonderlijk belang is in 
vergelijking met andere gebieden van de Noordzee (Figuur 3.2). Daarbij geldt in Borkum-
Riffgrund een instandhoudingsdoelstelling van 51 tot 100 individuen, terwijl in 2014 al 320 
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bruinvissen zijn geteld (Royal HaskoningDHV, 2020). Gezien het lokale karakter van de 
ingreep en de grote afstand tot Borkum Riffgrund, het mobiele karakter van de soort, en de 
afwezigheid van verstorende factoren zoals geluid en trillingen worden significante 
negatieve effecten op deze soort uitgesloten. 
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4 Effecten op Natura 2000-gebieden 

4.1 Beoordeelde mogelijke effecten 

De effecten op het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone en FFH-Gebiet Borkum-
Rifgrund zijn beoordeeld op basis van de hiervoor beschreven ingreep (§ 2.2).  
 
Aangenomen wordt dat, indien de beoordeling concludeert dat er geen significante effecten 
zijn te verwachten op deze twee Natura 2000-gebieden, er verder geen toetsing 
noodzakelijk is voor andere nabijgelegen Natura 2000-gebieden, zoals de Nederlandse 
Waddenzee en Niedersächsischen Wattenmeer. 
 
Uitgangspunten voor de beoordeling van effecten op beide Natura 2000-gebieden: 
(1) Uitzetten van wildvangst volwassen platte oesters (Ostrea edulis) geïmporteerd uit 

Noorwegen (Scalmarin, Rong, Noorwegen) op 28-36 m diepte op de zeebodem bij 
Gemini windpark onderdeel Zee-Energie;  

(2) Uitzetten van gekweekte juveniele platte oesters, ofwel spat, geïmporteerd uit 
Orkneys (Orkney Shellfish Hatchery, Lamb Holm, Orkney), op 28-36 m diepte op de 
zeebodem bij Gemini windpark onderdeel Zee-Energie;  

(3) Tijdelijk extra vaarbewegingen uitgaande van twee scenario’s: vertrekhaven 
Eemshaven en vertrekhaven Den Helder. 

 
De volgende effecten zijn beoordeeld op de Natura-2000 gebieden (§4.2) en vogel- en 
habitatrichtlijn soorten (§4.3): 

• Verstoring door verspreiding invasieve exoten  
• Verstoring door vaarbewegingen  

4.1.1 Niet beoordeelde overige mogelijke effecten 

Overige mogelijke effecten die op voorhand kunnen worden uitgesloten, en dus niet verder 
zijn meegenomen in de effectbeoordeling: 
 
• Verstoring door directe en/of indirecte effecten via externe werking 

Ook activiteiten buiten de Natura 2000-gebieden kunnen vergunningplichtig zijn als die 
activiteiten negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen 
voor het gebieden (kunnen) veroorzaken. Dit wordt de ‘externe werking’ van de 
bescherming genoemd. Gedacht moet worden aan: 

o Effecten op de kwaliteit binnen het gebied door invloeden van buitenaf   
o Effecten op soorten die buiten het Natura 2000-gebied optreden en van invloed 

kunnen zijn op de aanwezigheid van diezelfde soorten binnen het gebied 
Het materiaal BESE-reef paste (bijlage VII) dat gebruikt zal worden om 
schelpensubstraat aan elkaar vast te klonteren, bestaande uit onder meer 
schelpengruis (> 90%), valt langzaam uiteen en is niet schadelijk voor het milieu 
(bijlage VIII). Hierdoor zijn er geen vormen van externe werking geïdentificeerd die 



 

Passende Beoordeling plaatsen platte oesters windpark Gemini – Herziene versie 5 augustus 2021 26 

kunnen leiden tot significante effecten op de instandhoudingsdoelen van habitattype 
H1110B (Noordzeekustzone) en H1110 en H1170 (Borkum Riffgrund). 

 
• Verlies van areaal of verminderde kwaliteit door ruimtebeslag 

Dit kan van toepassing zijn door de afname van zacht substraat en de toename van 
(kunstmatig) hardsubstraat. De platte oesterpilot wordt ca. 26,8 nm (c. 49,5 km) ten 
noorden van de begrenzing van het Natura 2000 gebied Noordzeekustzone en ca. 5,6 
nm (10,3 km) ten noordwesten van het Duitse Natura 2000 gebied Borkum-Riffgrund 
geplaatst. Dit betekent dat er geen significant negatief effect door ruimtebeslag zal zijn 
op het Natura 2000-gebied zelf. Gezien de afstand tot het nog toe te wijzen Natura 
2000-gebied de Borkumse stenen is ook hier geen effect door ruimtebeslag voorzien. 
 

• Verstoring door licht, bodemberoering en (onderwater)geluid gedurende de 
werkzaamheden en tijdens de monitoring 
Onderwatergeluid, bodemberoering en licht worden niet meegenomen. Bij de 
werkzaamheden worden rif structuren en schelpmateriaal (onderdeel van installatie 
oesterrif en monitoring: permanente plaatsing) op de bodem gelegd. Het geluid dat 
daarbij vrijkomt en tijdelijke vertroebeling die op kan treden is minimaal en bovendien 
van tijdelijke aard. Het geluid van het schip zelf is in het gebied bekend, aangezien de 
Noordzeekustzone scheepvaart kent. Vissen en zeezoogdieren zullen hier dan ook 
geen effect van ondervinden. Mogelijk kunnen vissen en zeezoogdieren tijdelijk hinder 
ondervinden van de werkzaamheden, maar alternatieve foerageer en rustlocaties zijn 
ruim voorhanden. De werkzaamheden vinden overdag plaats, waarbij de lichtbron van 
het schip niet anders zal zijn dan bij reguliere scheepvaarbewegingen. Effecten van 
onderwatergeluid, bodemberoering en licht zijn dan ook uit te sluiten. 
 

• Verstoring door verspreiding Bonamia ostreae 
De levende platte oesters die worden gebruikt voor de pilot zijn afkomstig uit de de 
Hafrsfjord, Noorwegen en worden geleverd door Scalpro AS. De platte oesters worden 
in de Hafrsfjord ten zuiden van Stavanger met de hand door duikers verzameld. 
Hierdoor komen alleen organismen die vastgehecht zijn aan de oesters mee met de 
transporten. De oesterpopulatie in de Hafrsfjord is onderdeel van een surveillance naar 
de schelpdier-infectieziekten Bonamia en Marteilla door het Institute for Marine 
Research, Bergen. Twee keer per jaar (voorjaar, najaar) worden een aantal locaties 
bemonsterd (min. 30 ex. per bemonstering). In de Hafrsfjord is in de laatste 5 jaar geen 
Bonamia en Marteilla vastgesteld (Mortensen et al., 2016 & 2020). Dit betekent dat het 
risico op insleep van Bonamia en Marteilla door platte oester importen uit de Hafrsfjord, 
Noorwegen, afwezig is. 

4.2 Bepaling van effecten op Noordzeekustzone en Borkum Riffgrund 

Effecten worden bepaald voor habitattype H1110B (Noordzeekustzone) en H1110 en 
H1170 (Borkum Riffgrund). Voor de bepaling van de effecten worden de volgende 
onderdelen meegenomen: 
 



 

Passende Beoordeling plaatsen platte oesters windpark Gemini – Herziene versie 5 augustus 2021 27 

Aspect Toetsingsaspect (scoort neutraal/ positief 
wanneer) 

Verstoring  
Kwaliteit habitattype 
 

Verbetering van kwaliteit H1110B in de 
Noordzeekustzone is niet in het geding, geen 
bodemberoering en of andere verstorende 
activiteiten 

Kwaliteit habitattype 
 

Verbetering van kwaliteit H1110 in Borkum 
Riffgrund is niet in het geding, geen 
bodemberoering en of andere verstorende 
activiteiten  

Kwaliteit habitattype 
 

Verbetering van kwaliteit H1170 in Borkum 
Riffgrund is niet in het geding, geen 
bodemberoering en of andere verstorende 
activiteiten 

 
Voor alle effectbepalingen wordt, wanneer nodig, onderscheid gemaakt tussen een tijdelijk 
en permanent effect.  

4.2.1 Verstoring: verspreiding invasieve exoten 

Alle volwassen platte oesters die worden geïmporteerd uit Hafrsfjord, Noorwegen, 
worden preventief behandeld om alle epibionten te verwijderen. Deze behandeling is 100% 
effectief (conform onafhankelijke testresultaten, Van der Have, 2018ab) en dit betekent dat 
het risico dat invasieve exoten met de platte oester importen uit de Hafrsfjord meekomen 
afwezig is. Alle juveniele platte oesters worden opgekweekt in een Bonamia vrije 
hatchery op land, waarbij de broedjes zich vasthechten op oesterschelpen. Dit betekent 
dat het risico dat invasieve exoten met de platte oester importen uit de Hafrsfjord 
meekomen afwezig is.  
 
Voor de volledigheid is het risico op insleep van invasieve exoten beoordeeld (Bijlage 
III), voor het hypothetische geval waarin platte oesters zonder behandeling naar 
Nederland zouden worden geïmporteerd. In dat hypothetische geval zouden invasieve 
exoten mee zouden kunnen komen met de importen en typische inheemse soorten 
negatief kunnen beïnvloeden en daarmee de kwaliteit van H1110B, H1110 en H1170.  
In de bijgevoegde risicobeoordeling (Bijlage III) zijn de volgende aspecten beoordeeld: 

1) De kans op introductie  
2) De kans op vestiging in de Noordzeekustzone en Borkum-Riffgrund 
3) De kans op impact 

Voor alle soorten gevestigde mariene exoten die in Noorwegen voorkomen is bekeken of 
die in de Nederlandse Waddenzee of elders in Nederlandse kustwateren voorkomen. Op 
basis hiervan zijn tien mariene soorten geïdentificeerd die in Noorwegen zijn gevestigd en 
niet in Nederland voorkomen. Voor twee van deze soorten (Amerikaanse kreeft en 
bultrugzalm) wordt de kans op vestiging en impact als reëel beschouwd, echter, de kans 
dat deze soort met een transport met levende platte oesters meekomt is zeer klein (expert 
judgement) en een behandeling van de oesters zal dit risico verder tot nul te reduceren.   
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Kortom, indien preventief alle epibionten worden verwijderd van de te importeren platte 
oesters (dit kan beschouwd worden als mitigerende maatregel), kan uitgesloten worden 
dat er effecten zijn in de vorm van verslechtering van habitattypen of leefgebieden of 
significante verstoring van aangewezen soorten 

4.2.2 Verstoring: extra vaarbewegingen 

In Tabel 4.1 is een overzicht gegeven de geplande activiteiten en bijbehorende 
scheepsinzet per jaar en per kwartaal. De oesterpilot zal minimaal één keer per jaar worden 
bezocht met een schip. Een groter schip (DP = DP ship met dynamic positioning) zal o.a. 
gebruikt worden voor het plaatsen van de het oesterrif (2 ha in 2021 en 3 ha in 2023) en 
de ROV-monitoring. Een kleiner schip (SV = supporting vessel of SS = small ship) zal 
worden ingezet voor o.a. de larvenbemonstering.  
Gedurende de onderzoeksperiode (2021 tot en met 2023) zijn in totaal 8 veldtrips voorzien 
voor de installatie van het oesterrif, de basismonitoring en het aanvullend wetenschappelijk 
onderzoek. De totale omvang van 17 scheepsdagen Er is getracht scheepstijd te 
minimaleren door meerdere taken tijdens dezelfde scheepstijd uit te voeren.  
 
Tabel 4.1 Overzicht van geplande activiteiten en bijbehorende scheepsinzet en scheepstijd per 
jaar en kwartaal. DP = Dynamic positioning schip, SV = survey vessel, SS= small ship 
 

Jaar Kwartaal Veldtrip 
nr. 

Type 
schip 

Scheeps
-tijd 

(dagen) 
Activiteit 

2021 Q3 1 DP 4 

Installatie 2 ha oesterrif en dropcam monitoring 
Plaatsing NIOZ lander, plaatsen mimics en transponders, 

sedimentmetingen, plaatsen vestigingssubstraat, ROV 
monitoring 

2022 

Q1 2 DP 2 Ophalen NIOZ lander, ophalen mimics en transponders, 
ROV monitoring 

Q3 
3 DP 4 

Installatie 3 ha oesterrif 
Plaatsing NIOZ lander, plaatsen mimics en transponders, 
sediment-metingen, plaatsen vestigings-substraat, ROV 

monitoring 
4 SV 1 Dropcam monitoring en larvenbemonstering 

2023 

Q1 5 DP 2 Ophalen NIOZ lander, ophalen mimics en transponders, 
ROV monitoring 

Q3 6 SV 1 Dropcam monitoring en larvenbemonstering 

Q3-Q4 7 SS 1 Collectoren opzetten en ophalen, larven bemonsteren 

Q4 8 DP 2 ROV monitoring en live (sample to vessel) 

 
De omvang van verstoring ten gevolge van stikstofdepositie als gevolg van de 
scheepsbewegingen voor dit project zijn vastgesteld aan de hand van het rekenmodel 
AERIUS Calculator. De berekening opgesteld voor het jaar 2022, waarin de grootste 
scheepsinzet en scheepstijd is voorzien (3 veldtrips en 7 scheepsdagen, zie Tabel 4.1 en 
Bijlage VI) en voor twee mogelijke scenario’s: vertrekhaven Eemshaven en vertrekhaven 
Den Helder. Zie bijlage IV voor de Aerius-berekening stikstof depositie uitgaande van 
vertrekhaven Eemshaven, bijlage V voor de Aerius-berekening stikstof depositie uitgaande 
van vertrekhaven Den Helder) en bijlage VI voor een overzicht van de input van beide 
Aerius berekeningen. 
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In het kort, voor het jaar 2022, is er uitgegaan van: 
• In totaal 3 veldtrips in 2022: 2 met de Terschelling, 1 met Geofocus. 
• In totaal 6 vaarbewegingen (enkele “ritten”) 
• Beide in te zetten schepen (De Terschelling en Geofocus) vallen binnen zelfde 

categorie scheepstype binnen Aerius: Sleepboten, werkschepen en overige (100-
1500 GT) 

• Scenario met vertrek vanuit Eemshaven (bijlage IV) en scenario met vertrek vanuit 
Den Helder (bijlage IV). De routes volgen voor een groot deel de standaard 
scheepvaartroutes. Deze verkeersbewegingen kunnen beschouwd worden als 
‘wegvallend in het heersende verkeersbeeld’. 

• In totaal 30 uur stationair draaien van het schip bij vertrek en na aankomst in de 
vertrekhaven opgenomen, uitgaande van 5 uur per vertrek of aankomst (5 uur x 6 
= 30 uur).  

• In totaal 136 uur verblijftijd op de pilotlocatie in 2022 
De berekende uitstoot voor het jaar 2022 is 425,76 kg/jaar (vertrekhaven Eemshaven) en 
838,52 kg/jaar (vertrekhaven Den Helder) en beide berekende waarden liggen ver beneden 
de grenswaarde van 0,05 mol/ha/jaar.  
De Aerius berekening houdt alleen rekening met stikstofgevoelige habitattypen in 
Nederland. Aangezien in Duitsland een hogere grenswaarde geldt voor stikstofdepositie 
worden geen effecten van stikstofdepositie op het Duitse Natura 2000 gebied Borkum 
Riffgrund voorzien. In Duitsland geldt een grenswaarde van 7,14 mol/ha/jaar. 

4.2.3 Conclusie: effecten op habitattype H1110B, H1110 en H1170. 

 
Tabel 4.2 Conclusie effecten op habitattype H1110B 

Aspect Tijdelijk effect Permanent effect 
Verstoring: verspreiding invasieve exoten 
Kwaliteit habitattype (0) geen effect (0) geen effect 
Verstoring: extra vaarbewegingen 

Kwaliteit habitattype (0) geen effect (0) geen effect 
 
Tabel 4.3 Conclusie effecten op habitattype H1110 

Aspect Tijdelijk effect Permanent effect 
Verstoring: verspreiding invasieve exoten 
Kwaliteit habitattype (0) geen effect (0) geen effect 
Verstoring: extra vaarbewegingen 

Kwaliteit habitattype (0) geen effect (0) geen effect 
 
Tabel 4.4 Conclusie effecten op habitattype H1170 

Aspect Tijdelijk effect Permanent effect 
Verstoring: verspreiding invasieve exoten 
Kwaliteit habitattype (0) geen effect (0) geen effect 
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Verstoring: extra vaarbewegingen 

Kwaliteit habitattype (0) geen effect (0) geen effect 

4.3 Bepaling van effecten van vaarbewegingen voor oesterpilot op soorten 

Deze paragraaf richt zich op het effect op vogel- en habitatrichtlijnsoorten. Daarbij wordt 
specifiek gekeken of de soorten verstoring ondervinden door beweging bij constructie en 
monitoring en/of de pilot effect heeft op de instandhoudingsdoel-stellingen.  

4.3.1 Effecten op vogels: verstoring 

Vogels kunnen hinder ondervinden van de pilot als het (monitorings)schip door rust- en of 
foerageergebied vaart. Vogels zullen wegzwemmen of opvliegen. Gezien de ligging van 
de pilot en de vaarroute betreft het hierbij de volgende vogelsoorten: zwarte zee-eend en 
eidereend. Overige vogelsoorten zullen gezien de ligging van de pilot niet of slechts 
incidenteel hinder ondervinden.  
 
De zwarte zee-eend is zeer verstoringsgevoelig en vliegt soms voor gemotoriseerde 
scheepsvaart op bij afstanden van 1 kilometer (Krijgsveld et al., 2008). Ook kanovaarders, 
surfers, kitesurfers en andere recreatievormen kunnen deze verstoring teweegbrengen 
(pers. mededeling Rob Strucker). In het zomerseizoen zijn zwarte zee-eenden nagenoeg 
afwezig in de Noordzeekustzone (Arts et al., 2016). De zwarte zee-eend foerageert in de 
winter bij voorkeur op halfgeknotte strandschelpen (Spisula), mosselen, kleine 
zwaarscheden (Ensis) en in mindere mate ook op hydrobia, crustaceeën en isopoden, 
kokkels en andere schelpdieren. De zwarte zee-eend wordt in de Noordzeekustzone vrijwel 
uitsluitend aangetroffen in gebieden met een maximale waterdiepte van 15 m (Poot et al., 
2012). Zij kunnen echter foerageren op dieptes tussen 2 en 20 m (Kersten et al. 2006). 
 
Eiders bevinden zich in de winter voornamelijk op de Waddenzee, waar ze foerageren op 
voornamelijk mosselen (Arts et al., 2016), op een diepte tussen 2 en 10 m (Kersten et al. 
2006). Eiders zijn over het algemeen iets minder verstoringsgevoelig dan de andere 
bodemdiereters op zee (zwarte zee-eend, brilduiker en topper; Krijgsveld et al., 2008).  

4.3.2 Conclusie: effecten op vogelrichtlijnsoorten 

Vogels die opvliegen of wegzwemmen zullen uitwijken naar een alternatieve rust- of 
foerageerplek. Bij een hoge mate van verstoring in het gebied kunnen vogelsoorten 
uitwijken naar foerageergebieden buiten het onderzoeksgebied of zelfs buiten de 
Noordzeekustzone. Van een dergelijke grootschalige verstoring zal geen sprake zijn tijdens 
de werkzaamheden en monitoring. De vogels in het gebied zijn bekend met dagelijkse 
vaarbewegingen van bootjes en schepen in het gebied. Het beoogd aantal vaarbeweging 
voor dit project zal het gedrag niet wezenlijk veranderen.  
 
Een significant negatief effect op eiders en zwarte zee-eenden is vanwege de diepte 
waarop de pilot ligt (28-36 m diepte) uitgesloten, omdat het gebied te diep is om profijtelijk 
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te kunnen foerageren. Daarnaast wordt het merendeel van de monitoringsrondes in 
kwartaal 3 of 4 uitgevoerd, wanneer o.a. zwarte zee-eenden nauwelijks in het gebied 
aanwezig zijn. De hoogste aantallen worden tijdens de winter en het vroege voorjaar 
bereikt (kwartaal 1 en 2) (Arts et al., 2016; Poot et al., 2006). Van maatgevende verstoring 
is derhalve geen sprake.  

4.3.3 Effecten op zeehonden: verstoring 

De werkzaamheden vinden plaats in een deel van de Noordzee, dat diep genoeg is voor 
een sublitorale oesterbank, dat op meer dan 1200 m afstand ligt van de rustende 
zeehonden. Onderzoek van Bouma et al. (2009) bij de Razende Bol bij Texel heeft laten 
zien dat langsvarende zandwinningschepen tot op een afstand van 700 m geen effect 
hebben, terwijl in de Westerschelde pas effecten optraden als zandwinningschepen op zo’n 
300 m kwamen (Didderen et al., 2012). Een afstand van 1200 m tot rustende zeehonden 
wordt te allen tijde aangehouden, waardoor een (significant negatief) effect uitgesloten is.  

4.3.4 Conclusie effecten op habitatrichtlijnsoorten 

Foeragerende gewone zeehonden zijn minder gevoelig voor verstoring dan rustende of 
zogende dieren (Bouma et al., 2009). Voor zover foeragerende gewone zeehonden tijdelijk 
hinder ondervinden van de werkzaamheden, zijn alternatieve foerageerlocaties ruim 
voorhanden. Effecten op foeragerende gewone zeehonden zijn daarom uit te sluiten.  

4.4 Conclusies effecten op beschermde gebieden 

Op grond van bronnenonderzoek (zie ook Van der Have, 2018ab), wordt geconcludeerd 
dat op grond van de in dit rapport gepresenteerde objectieve gegevens negatieve effecten 
als gevolg van de oesterpilot op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden en 
op soorten zijn uitgesloten.  
 
Cumulatieve effecten 
Omdat er geen effecten zijn, is het niet nodig naar cumulatieve effecten onderzoek te doen. 
 
Passende beoordeling  
Omdat er geen effecten zijn, is het uitgesloten dat er significante negatieve effecten zijn.  
 
N.B. De beoordeling van de noodzaak voor een vergunning ligt bij het bevoegd gezag. De 
conclusie van Bureau Waardenburg heeft geen rechtskracht.  
 
Vervolgonderzoek  
De conclusies in dit rapport ten aanzien van Natura 2000-gebieden zijn gebaseerd op 
voldoende beschikbare en actuele informatie. Er zijn geen hiaten in kennis geconstateerd 
die van invloed kunnen zijn op de conclusies. De conclusies geven dan ook geen 
aanleiding voor vervolgonderzoek.   
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DEEL 2 – BESCHERMDE SOORTEN 
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5 Betekenis van het plangebied voor beschermde 
soorten planten en dieren 

5.1 Relevante soorten 

Het plangebied en de directe omgeving daarvan bestaat uit open zee met permanent 
overstroomde zandbanken. Voor beschermde planten, ongewervelden, amfibieën, 
reptielen, vleermuizen en (jaarrond) beschermde nesten van vogels zijn deze habitats niet 
relevant. Alleen beschermde soorten uit de soortgroepen vissen en zoogdieren zijn 
relevant. Het voorkomen en beoordeling van eventuele effecten op zeehonden vindt plaats 
in respectievelijk hoofdstuk 4. Hieronder worden het voorkomen en de eventuele effecten 
op strikt beschermde soorten vissen beschreven. 
 
Vissen en bruinvis 
Na inwerkingtreding van de Wnb zijn nagenoeg alle zoutwatervissen niet meer beschermd. 
Enkel de houting en steur zijn nog aangemerkt als strikt beschermde soort. Daarnaast is 
de bruinvis aangemerkt als strikt beschermde soort. 

 
Het plangebied heeft betekenis voor houting, bruinvis en mogelijk steur (geen recente 
waarnemingen bekend) als leefgebied en/of een doortrekfunctie. De aanleg van de pilot en 
de daarna volgende monitoring veroorzaakt op de locatie zelf hoogstens kortstondige 
verstoringen van de aanwezige soorten. Vissen en bruinvissen zijn mobiele dieren en 
zullen wegzwemmen wanneer bijvoorbeeld rif structuren of landers (bv de NIOZ lander: 
apparatuur om metingen toen vanaf de zeebodem) te water wordt gelaten. Hiervoor is op 
alle locaties genoeg ruimte. In de gebruiksfase van de testlocaties verbetert lokaal de 
schuilplaats- en voedselbeschikbaarheid, omdat oesterriffen een geschikt leefgebied vormt 
voor een verscheidenheid aan diersoorten. 
 
Negatieve effecten op beschermde vissen en bruinvissen zijn op voorhand uitgesloten. Als 
gevolg van de aanleg en ontwikkeling van de testlocatie zullen geen verbodsbepalingen 
overtreden worden ten aanzien van deze soorten. 

5.2 Toetsing en conclusie 

Omdat in het plangebied geen vaste rust- en verblijfplaatsen voorkomen van soorten die 
beschermd zijn onder de Wnb, is het uitgesloten dat effecten op beschermde soorten 
optreden. Een ontheffing in het kader van de Wnb is dus niet nodig.  
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DEEL 3 – NATUURNETWERK NEDERLAND 
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6 Natuurnetwerk Nederland 

De Noordzeekustzone is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en valt onder het 
natuurbeheertype N01.01 Zee en wad. Doelstelling van het NNN is de realisatie van een 
samenhangend netwerk van natuurgebieden, het natuurnetwerk. Hiermee wordt beoogd 
de achteruitgang van het areaal aan natuur en de achteruitgang van de biodiversiteit te 
stoppen, en daarnaast het bestaande areaal te behouden en de biodiversiteit te verbeteren 

 
Langs de kust en op zee valt het NNN (en daarmee natuurbeheertype N01.01 Zee en wad) 
binnen het N2000 gebied Noordzeekustzone (Figuur 6.1). Ook binnen het plangebied zijn 
geen gebieden van het NNN aanwezig. In de vorige hoofdstukken zijn effecten op N2000 
gebied de Noordzeekustzone uitgesloten. Daaruit volgt dat effecten op het functioneren 
van het NNN alsmede zijn uitgesloten. Negatieve effecten zijn niet aan de orde, zodat 
mitigatie of compensatie niet aan de orde zal zijn. 

 
Figuur 6.1. Overzicht Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 gebieden. In Nederland liggen de  

Natura 2000-gebieden grotendeels binnen het Natuurnetwerk Nederland 
(https://themasites.pbl.nl/balans-leefomgeving/indicatoren/nl0027-natuurnetwerk-
nederland-2027). 

  

Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk Nederland, 2018/2019
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7 Samenvatting 

Projectorganisatie De Rijke Noordzee is voornemens om binnen windpark Gemini 
(onderdeel ZeeEnergie) en/of de omringende 500 m veiligheidszone in de Noordzee, 
levende oesters te plaatsen en extra vaarbewegingen uit te voeren voor monitoring en 
plaatsen van substraat. Dit project is specifiek gericht op herstel van de platte oester 
(Ostrea edulis) in de Noordzee. De platte oester O. edulis is een inheemse soort, die 
vroeger talrijk voorkwam in de Noordzee en Nederlandse kustwateren (Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, 2015; Olsen, 1883).  
 
De Rijke Noordzee wil weten of het plaatsen van levende oesters en de extra 
vaarbewegingen effecten kunnen hebben op de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone 
en Borkum-Riffgrund en beschermde soorten en of significante effecten op deze gebieden 
en soorten op voorhand kunnen worden uitgesloten. In voorliggend rapport zijn de effecten 
van de voorgenomen ingreep op Natura 2000- gebieden en beschermde soorten 
beoordeeld in het kader van de Wet natuurbescherming. Hieronder volgt een korte 
samenvatting van de conclusies.  
 
 
DEEL 1: NATURA 2000-GEBIED NOORDZEEKUSTZONE EN BORKUM-RIFFGRUND  
De levende oesters worden in de pilot geplaatst ca. 26,8 nm (c. 49,5 km) ten noorden van 
de begrenzing van het Natura 2000 gebied Noordzeekustzone en ca. 5,6 nm (10,3 km) ten 
noordwesten van het Duitse Natura 2000 gebied Borkum-Riffgrund in een permanent 
onder water liggend gebied. De effecten van twee vormen van verstoring zijn beoordeeld: 
verstoring door verspreiding van invasieve exoten en verstoring door (vaar)beweging. 
Overige effecten konden op voorhand worden uitgesloten.  
 
Het effect van verstoring door (vaar)beweging op vogelrichtlijnsoorten en zeehonden wordt 
uitgesloten.  
 
Habitattypen  
Oppervlakte - Omdat de pilot buiten de Natura 2000-gebieden ligt is een negatief effect op 
oppervlakte door ruimtebeslag uitgesloten. 
 
Kwaliteit - Een negatief (permanent) effect op de kwaliteit van H1110B binnen en buiten 
het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone en FFH-Gebiet Borkum-Riffgrund wordt 
uitgesloten.  
 
Habitatrichtlijnsoorten  
De drie aangewezen vissoorten (zeeprik, rivierprik en fint) zijn trekvissen waarvoor de 
Noordzeekustzone en FFH-Gebiet Borkum-Riffgrund een functie heeft als leefgebied of 
doortrekgebied. Gezien het lokale karakter van de ingreep zijn effecten daarvan 
uitgesloten. 
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De bruinvis komt in kleine aantallen in de Noordzeekustzone en FFH-Gebiet Borkum-
Riffgrund voor. De gebieden hebben een functie als leefgebied en/of een doortrekfunctie 
Ondanks de matige ongunstige staat van instandhouding voor bruinvis in beide gebieden 
zijn effecten van oesterpilot gezien het lokale karakter daarvan uitgesloten. 
 
Zeezoogdieren (grijze en gewone zeehond) in het gebied rusten op meer dan 1500 m van 
het werkgebied, dat verstoring van rustende zeehonden uitsluit. Foeragerende zeehonden 
zijn minder gevoelig voor verstoring dan rustende of zogende dieren. Voor zover 
foeragerende gewone zeehonden tijdelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden, zijn 
alternatieve foerageerlocaties ruim voorhanden. Effecten op foeragerende en/of rustende 
zeehonden zijn daarom uit te sluiten. 
 
Vogelrichtlijn soorten  
Een significant negatief effect op eiders en zwarte zee-eenden is vanwege de diepte 
waarop de pilot ligt (28-36 m diepte) uitgesloten, omdat het gebied te diep is om profijtelijk 
te kunnen foerageren. Daarnaast wordt het gebied buiten de seizoenmaxima bezocht. 
 
DEEL 2: BESCHERMDE SOORTEN  
In het plangebied komen geen vaste rust- en verblijfplaatsen voor van soorten die 
beschermd zijn onder de Wnb en is het uitgesloten dat effecten op beschermde soorten 
optreden.  
 
DEEL 3: NATUURNETWERK NEDERLAND 
De Noordzeekustzone is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en valt onder het 
natuurbeheertype zee en wad. Effecten op het functioneren van het NNN zijn uitgesloten.  
 
Conclusie  
 

Aspect Tijdelijk effect Permanent effect 
Deel 1: Natura 2000 
Oppervlakte (0) geen effect  (0) geen effect 
Kwaliteit (0) geen effect (0) geen effect 
Habitatrichtlijnsoorten (0) geen effect (0) geen effect 
Vogelrichtlijnsoorten (0) geen effect (0) geen effect 
Deel 2 Beschermde soorten  
Houting, steur en bruinvis  (0) geen effect (0) geen effect 
Deel 3 NNN 
Natuurbeheertype zee en wad (0) geen effect (0) geen effect 

 
Op grond van gegevens uit bronnenonderzoek wordt geconcludeerd dat negatieve effecten 
als gevolg van het plaatsen van levende platte oesters en extra vaarbewegingen op Natura 
2000-gebieden, Beschermde soorten en NNN zijn uitgesloten.  
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Bijlage I Kader Wet Natuurbescherming 

 1.1  Inleiding 

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (kortweg: Wnb) in werking. 
Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en 
de Boswet. Met de inwerkingtreding van de Wnb zijn de provincies het bevoegde 
gezag voor de ontheffing- en vergunningverlening voor plannen en projecten en 
voor het vaststellen van vrijstellingsregelingen. Bij provincie overschrijdende 
projecten is dit de minister van EZ. 
 
Deze bijlage vat het wettelijk kader samen voor toetsing van ruimtelijke ingrepen 
en andere handelingen. In paragraaf 1.2 komen algemene bepalingen van de 
wet aan de orde. Gebiedsbescherming is in de wet beschreven in ‘Hoofdstuk 2 
Natura 2000-gebieden’ en is hier samengevat in paragraaf 1.3. De bescherming 
van soorten is in de wet beschreven in ‘Hoofdstuk 3 Soorten’ en in deze bijlage 
samengevat in paragraaf 1.4. De bescherming van bomen en bos is in de wet 
beschreven in ‘Hoofdstuk 4 Houtopstanden, hout en houtproducten’ en is hier 
samengevat in paragraaf 1.5. Andere onderdelen van de Wnb zoals jacht, 
schadebestrijding, overlastbestrijding, faunabeheer en omgang met exoten 
maken geen deel uit van deze bijlage. 

 1.2 Algemene bepalingen 

Art 1.10 De Wet natuurbescherming is gericht op: 
• het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke 

waarde, en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 
• het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling 

van maatschappelijke functies, en 
• het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en 

beheer van waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de 
biologische diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter 
vervulling van maatschappelijke functies. 

Art 1.11 Eenieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, 
bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en 
planten en hun directe leefomgeving. Deze zorgplicht houdt in elk geval in dat 
handelingen waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat ze nadelige 
gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal 
natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten achterwege blijven, 
dan wel dat noodzakelijke maatregelen worden getroffen om negatieve gevolgen 
te voorkomen, of voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen ze 
beperkt of ongedaan worden gemaakt. 
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Art 1.12 Gedeputeerde staten van de provincies dragen zorg voor: 
• het nemen van de nodige maatregelen voor de bescherming, de 

instandhouding of het herstel van biotopen en leefgebieden in voldoende 
gevarieerdheid voor alle van nature in het wild levende vogelsoorten en 
planten en dieren en hun habitats van bijlagen II, IV en V bij de Habitatrichtlijn 
en habitattypen van bijlage I van de Habitatrichtlijn; 

• het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de 
met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende van nature in het wild 
voorkomende dier- en plantensoorten; 

• de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk 
ecologisch netwerk, genaamd Natuurnetwerk Nederland. 

 
Gedeputeerde staten kunnen gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland 
aanwijzen die van provinciaal belang zijn vanwege hun natuurwaarden of 
landschappelijke waarden, met inachtneming van hun cultuurhistorische 
kenmerken. Deze gebieden worden aangeduid als ‘bijzondere provinciale 
natuurgebieden’ en ‘bijzondere provinciale landschappen’. 

 1.3 Natura 2000-gebieden 

De Wnb heeft tot doel het beschermen en in stand houden van Natura 2000-
gebieden.  
 
Relevante wettelijke bepalingen 
De beoordeling van projecten en andere handelingen wordt geregeld in artikel 
2.7 tot en met artikel 2.9. Aanwijzingsbesluiten geven de 
instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van de leefgebieden voor vogels van 
de Vogelrichtlijn, de natuurlijke habitats en de habitats van soorten van de 
Habitatrichtlijn. De instandhoudingsmaatregelen zijn voor elk gebied beschreven 
in het beheerplan. Tevens beschrijft het beheerplan welke handelingen en 
ontwikkelingen in het gebied en daarbuiten het bereiken van de 
instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. Voor het uitvoeren van 
plannen of projecten kan GS de verplichting opleggen tot preventieve of 
herstelmaatregelen. Dit is niet van toepassing indien voor het plan of project een 
(omgevings)vergunning is verleend.  
 
Beoordeling van plannen en projecten 
Art. 2.7 Voor een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer 
van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie (in cumulatie) 
met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een 
Natura 2000-gebied, is een passende beoordeling noodzakelijk. 

  Er is een vergunning nodig van GS voor projecten of andere handelingen die de 
kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied 
kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de 
soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. De bevoegdheid ten aanzien van 
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de vergunningverlening ligt bij GS van de provincie waarin het project wordt 
uitgevoerd. 

  Er geldt een uitzondering op de vergunningprocedure op grond van de Wet 
natuurbescherming: als via een andere wettelijke bepaling een passende 
beoordeling verplicht is (bijvoorbeeld op grond van de Tracéwet of de Spoedwet 
wegverbreding) voor de besluitvorming.  

 
Art. 2.9 Géén vergunning is nodig: 
• Als het project of de handeling is opgenomen in een Natura 2000-beheerplan 

of in een vastgesteld programma voor Natura 2000-gebieden (zoals de PAS). 
Voorwaarde is dat 1) ten aanzien van het plan of het programma een 
passende beoordeling van projecten is uitgevoerd waaruit de zekerheid is 
verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-
gebied niet zal aantasten, en 2) dat het bestuursorgaan dat het plan of 
programma heeft vastgesteld, tevens bevoegd gezag is voor vergunning-
verlening of dat dit bestuursorgaan heeft ingestemd heeft met het plan of 
programma. 

• Als het project of de handeling al bestond of bekend was op de 
referentiedatum 31 maart 2010 of later als het gebied later is aangewezen 
(ook wel bekend als bestaand gebruik). 

• Als het project of de handeling behoort tot door PS bij verordening 
aangewezen categorieën van gevallen. 

 
Toelichting op begrippen 
 
Habitattoets 
De habitattoets is de verzamelnaam van toetsingen van effecten van plannen en 
projecten op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 
2000-gebied. In beginsel worden de effecten van plannen en projecten op Natura 
2000-gebieden ‘passend beoordeeld’. Als er kans is op significant negatieve 
effecten en mitigerende maatregelen bij de beoordeling zijn betrokken wordt 
gesproken over een ‘passende beoordeling’. Om procedurele redenen kan er 
voor worden gekozen om een oriëntatiefase – soms ook wel ‘voortoets’ 
genoemd – te doorlopen. De inhoudelijke studie is in de oriëntatiefase in grote 
lijnen identiek aan een passende beoordeling, echter mitigerende maatregelen 
zijn bij de oriëntatiefase niet bij de beoordeling betrokken. Als de conclusie is dat 
significante negatieve effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten en 
maatregelen nodig zijn om significant negatieve effecten met zekerheid te 
voorkomen, zal alsnog een passende beoordeling nodig zijn. 
 
Mitigerende maatregelen 
Mitigerende maatregelen zijn maatregelen ter voorkoming of beperking van het 
(mogelijke) effect van het project of andere handeling en deze maatregelen zijn 
onlosmakelijk verbonden zijn met een project / andere handelingen 
 
Cumulatieve effecten 
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Voor de habitattoets geldt uitdrukkelijk dat voor elke activiteit onderzocht moet 
worden of er mogelijke significante effecten zijn als gevolg van de activiteit 
afzonderlijk en in combinatie met andere plannen en projecten. In het laatste 
geval moeten de gezamenlijke ofwel cumulatieve effecten beoordeeld worden in 
het licht van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. Het 
gaat daarbij om alle plannen en projecten die op bestuurlijk niveau zijn 
goedgekeurd en die nog niet (volledig) zijn gerealiseerd. 
 
Significantie 
Van significante effecten kan sprake zijn als ten gevolge van het plan of project 
realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen wordt bemoeilijkt of onmogelijk 
wordt gemaakt. In de Leidraad bepaling Significantie is het begrip ‘significante 
gevolgen’ toegelicht.1 
 
Externe werking 
Ook activiteiten buiten het Natura 2000-gebied kunnen vergunningplichtig zijn als 
die activiteiten negatieve effecten op het behalen van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied (kunnen) veroorzaken. Dit wordt 
de ‘externe werking’ van de bescherming genoemd. 
 
Programma Aanpak Stikstof 
Op 1 juli 2015 is de Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Dit 
programma geeft met een gericht pakket van herstelmaatregelen enerzijds 
waarborgen voor behoud en herstel van stikstofgevoelige habitats en 
leefgebieden van soorten en biedt anderzijds ruimte voor nieuwe economische 
activiteiten. Voor projecten die vermeld zijn op een lijst met prioritaire projecten 
is op voorhand ruimte gereserveerd. Voor nieuwe projecten (niet-prioritair) geldt 
bij een toename van stikstofdepositie op een stikstof gevoelig habitat met thans 
al een overschrijding het volgende: 
• Activiteiten met een stikstofdepositie vanaf 1 mol/ha/jaar zijn 

vergunningplichtig. 
• Activiteiten met een stikstofdepositie onder 0,05 mol/ha/jaar zijn niet 

vergunningplichtig.  
• Voor activiteiten met een stikstofdepositie tussen 0,05 mol/ha/jaar – 1 

mol/ha/jaar moet voor het Natura 2000-gebied worden nagegaan wat de 
actuele geldende grenswaarde is. Bij 95% uitgegeven depositieruimte wordt 
de grenswaarde verlaagd naar 0,05 mol/ha/jaar; dan is dus een vergunning 
nodig bij een stikstofdepositie hoger dan 0,05 mol/ha/jaar (anders bij 1 
mol/ha/jaar) 

 De omvang van de stikstofdepositie als gevolg van een project moet worden 
vastgesteld aan de hand van het rekenmodel AERIUS Calculator.  

 
1  Leidraad bepaling significantie. Nadere uitleg van het begrip ‘significante gevolgen’ uit de 
Natuurbeschermingswet. Publicatie Steunpunt Natura 2000, versie 27 mei 2010. 
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 1.4 Soorten 

Verbodsbepalingen 
De Wnb onderscheid bij de bescherming van soorten drie beschermingsregimes: 
Art. 3.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 
1. Het is verboden opzettelijk in het wild levende vogels (VR artikel 1) te doden of te 

vangen. 
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld 

onder 1 te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld onder 1 te rapen en deze onder zich 

te hebben. 
4. Het is verboden vogels als bedoeld onder 1 opzettelijk te storen. 
5. Het verbod, opzettelijk storen, is niet van toepassing indien de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende 
vogelsoort. 

Het ministerie heeft een lijst gemaakt van soorten vogels die hun nest doorgaans 
het hele jaar door of telkens opnieuw gebruiken. Deze nesten zijn jaarrond 
beschermd1. Voor andere soorten geldt dat de nesten alleen beschermd zijn 
wanneer zij (in het broedseizoen) in gebruik zijn. 
 
Art. 3.5  Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn  
1. Het is verboden in het wild levende dieren (HR bijlage IV, VvBern Bijlage II, VvBonn 

Bijlage I) opzettelijk te doden of te vangen. 
2. Het is verboden dieren als bedoeld onder 1 opzettelijk te verstoren. 
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld onder 1 in de natuur opzettelijk te 

vernielen of te rapen. 
4. Het is verboden voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld onder 

1 te beschadigen of te vernielen. 
5. Het is verboden planten (HR bijlage IV, VvBern Bijlage I) in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen. 

 
Art. 3.10 Beschermingsregime andere soorten 
1. Het is verboden in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, 

dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage bij de Wet, 
onderdeel A, natuurbescherming opzettelijk te doden of te vangen. 

2. Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als 
bedoeld onder 1 opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 

3. Het is verboden vaatplanten genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij de Wet 
natuurbescherming, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken, te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

 
Ontheffingen en vrijstellingen 
Gedeputeerde staten kunnen een ontheffing verlenen van verboden die gelden 

 
1 Zie de Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingrepen, 
ministerie van LNV, augustus 2009. 
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voor Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Art 3.3), Beschermingsregime 
soorten Habitatrichtlijn (Art 3.8) en Beschermingsregime andere soorten (Art 3.10 
lid 2). Provinciale staten en de Minister kunnen bij verordening vrijstelling verlenen 
van deze verboden (Art 3.3, Art 3.8) 
 
Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 
• er bestaat geen andere bevredigende oplossing, 
• er is voldaan aan een in Art 3.3 dan wel Art 3.8 genoemd belang, 
• er is geen sprake van een verslechtering van de (gunstige) staat van 

instandhouding van de desbetreffende soort. 
Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden gesteld om schade te beperken 
of te compenseren zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de SvI. 
 
Art 3.3, Art 3.8 De verboden voor zijn niet van toepassing op handelingen ten 
behoeve van instandhoudingsmaatregelen en handelingen in het kader van een 
Natura 2000-beheerplan of een vastgesteld programma (zoals bijvoorbeeld de 
PAS). 
 
Art. 3.10 Voor soorten vallend onder ‘Beschermingsregime andere soorten’ kan de 
provincie een vrijstelling verlenen voor handelingen in het kader van de 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden en bestendig beheer of 
onderhoud. 
 
Art. 3.31 De hierboven genoemde verboden onder de drie beschermingsregimes 
zijn niet van toepassing op handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar 
worden uitgevoerd overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde 
gedragscode en die plaatsvinden in het kader van bestendig beheer of 
onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 

 1.5 Houtopstanden 

Hoofdstuk 4, paragraaf 4.1 van de Wnb regelt de verbodsbepalingen ten aanzien 
van houtopstanden. 
 
Art. 4.1 De bepalingen in § 4.1 hebben o.a. geen betrekking op houtopstanden 
binnen de bebouwde kom, op erven of in tuinen, wegbeplantingen, beplanting 
langs rijkswegen, boomsingels en in het geval van het dunnen van een 
houtopstand.  
 
Art. 4.2 Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen 
vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder 
voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. 
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Art. 4.3 Als een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van 
het periodiek vellen van griend- of hakhout, geldt een plicht tot herbeplanten van 
dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen. 
 
Art. 4.4 De bepalingen in § 4.1 zijn eveneens niet van toepassing als het vellen 
van houtopstanden en herbeplanten wordt gerealiseerd overeenkomstig een 
door Onze Minister goedgekeurde gedragscode. 
In de artikelen van § 4.1 zijn meer uitzonderingen aangegeven. 
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Bijlage II Essentietabel Natura 2000-gebied 
Noordzeekustzone 
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Bijlage III Risicobeoordeling verspreiding 
invasieve exoten 

Introductie 
Invasies door invasieve exoten kunnen een negatief effect hebben op inheemse mariene 
soorten (e.g., Thomsen et al., 2015; van der Have et al., 2015; van der Have & Lensink, 
2017), waaronder de typische soorten die onderdeel uitmaken van H1110B, H1110 en 
H1170. Introductie door menselijke activiteiten van invasieve exoten uit bepaalde 
herkomstgebieden kan derhalve de kwaliteit van habitattype H1110B in de 
Noordzeekustzone of habitat type H1110 en H1170 in Borkum Riffgrund verminderen. Dit 
betreft uitsluitend invasieve exoten die nog niet in het introductiegebied voorkomen (cf. 
Wijsman et al., 2007).  
 
Verder bepaalt de EU Verordening 1143/2014 dat invasieve exoten, die op de Unielijst (“List 
of invasive alien species of EU Concern”) staan, niet verplaatst, geïmporteerd of 
verhandeld mogen worden. Op deze lijst staan geen volledig mariene soorten. Een 
uitzondering is de wolhandkrab Eriocheir sinensis, die zowel in zoet, brak en zout water 
voorkomt. Deze soort komt overal in Nederland voor (Bouma & Soes, 2010). 
 
Risicobeoordeling 
De risicobeoordeling van de invasieve exoten die mogelijk met de transporten mee kunnen 
komen volgt een aantal stappen (cf. Bouma & Soes, 2010; Wijsman et al., 2007).  
- Eerst wordt de kans op introductie bepaald door (1) vaststellen welke soorten exoten 

gevestigd zijn in het herkomstgebied, of (2) deze soorten op platte oesters voorkomen 
in een bepaald levensstadium en of (3) deze soorten de preventieve behandeling 
volgens het Alien species Treatment Protocol in Norway en het transport overleven. 

- Vervolgens wordt de kans op vestiging van de exoot in het importgebied ingeschat 
door beoordeling van de ecologie en klimaatgrenzen in het oorspronkelijke 
verspreidingsgebied.  

- Als laatste wordt de kans om impact beoordeeld. Dit betreft voornamelijk soorten die 
nog niet in Nederland voorkomen en waarvoor nog geen risicobeoordeling 
gepubliceerd is. Om deze reden wordt uitgegaan van de impact risicobeoordelingen 
door Norwegian Biodiversity Information Centre (2018) (zie ook 
https://artsdatabanken.no/fremmedartslista2018). 

 
Kans op introductie 
Eerst zal worden vastgesteld welke mariene exoten in het herkomstgebied voorkomen en 
met de transporten kunnen meekomen. Vervolgens wordt bepaald welke van deze soorten 
nog niet in het importgebied of in ruimere zin in Nederland voorkomen. 
 
Gevestigde mariene exoten in herkomstgebied 
NIBC (2018) geeft een actueel overzicht van alle gevestigde exoten in Noorwegen. Op 
basis hiervan (2018) is een lijst van de gevestigde mariene exoten in Noorwegen 
samengesteld (Tabel 4.2). 
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Gevestigde mariene exoten in de Nederlandse Waddenzee en Nederlandse kustwateren 
In het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone en in de nabijheid daarvan komen weinig 
biotopen voor waar mariene exoten zich kunnen vestigen. Dit betreft voornamelijk 
kunstmatige harde substraten, zoals pijlers van windmolens, boeien en strekdammen. 
Verder is er geen aparte lijst van exoten die in de Noordzeekustzone voorkomen. Wel is 
het voorkomen in de Noordzee en Waddenzee goed bekend (Gittenberger et al., 2017) en 
in de andere Nederlandse kustwateren (Bos et al., 2017; Soortenregister). Voor alle 
soorten gevestigde mariene exoten die in Noorwegen voorkomen (Norwegian Biodiversity 
Information Centre (2018) en https://artsdatabanken.no/fremmedartslista2018) is bekeken 
of die in de Nederlandse Waddenzee of elders in Nederlandse kustwateren voorkomen 
(Tabel 4.2). Hieruit volgt dat zeven soorten die niet in Nederland voorkomen (aangegeven 
met 0) beoordeeld moeten worden m.b.t. het risico op introductie en impact (Tabel 4.1). 
 
Beoordeelsoorten en kans op transport 

• De algen Aglaothamnion halliae en Antithamnion nipponicum kunnen op platte 
oesters leven, meekomen met transporten en het transport overleven. 
 

• De brakwater poliep Cordylophora caspia is alleen bekend van het binnenste deel 
van de Iddefjord aan de monding van de rivier Enningsdal. De verspreiding naar 
andere gebieden in Noorwegen is niet bekend. Gezien de beperkte verspreiding 
van deze soort en het voorkomen in ondiep water (0-3m) is de kans dat deze soort 
meekomt met platte oester transporten zeer klein. 

 
• De borstelworm Gonadiella gracilis komt in een vergelijkbaar biotoop voor als 

platte oesters en zou mogelijk met transporten kunnen meekomen. 
 

• De kreeftachtigen Chionoecetes opilio (snow crab), Parlithoides camtschatica (red 
king crab) en een commensaal van de laatste soort, Ischyrocerus commensalis, 
zijn arctische soorten die alleen in het noorden van Noorwegen voorkomen. De 
kans dat deze met platte oestertransporten meekomen is nihil. De waterpissebed 
Proasellus coxalis is een zoetwatersoort met een relatief brede tolerantie voor 
zoutgehalte. De soort komt reeds voor in zoetwater habitats in Limburg. De kans 
dat deze soort op platte oesters leeft, meekomt met transporten en het transport 
overleeft is aanwezig. 

 
• De Amerikaanse kreeft Homarus americanus is op 5 locaties in Noorwegen 

aangetroffen, maar niet in de Hafrsfjord (V. Husa & O. Strand in Wijsman et al., 
2012). Een aantal waargenomen exemplaren hadden clips om de schare, wat 
aangeeft dat ze opzettelijk zijn uitgezet. Het is onbekend of deze soort zich in 
Noorwegen voortplant. De larven zijn pelagisch en de kans dat deze met 
transporten meekomen is nihil (expert judgement).  
 

• De bultrugzalm Oncorhynchus gorbuscha komt inmiddels veelvuldig voor in 
rivieren en langs de kust van Noorwegen. De soort plant zich succesvol voort in 
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de lagere delen van de rivieren en verder stroomopwaarts. De kans dat deze vis 
of zijn nakomelingen (eieren, juvenielen) meekomen met transport is nihil (expert 
judgement). 

 
Kans op vestiging en impact 
De platte oesters zullen op 28-36 m diepte worden geplaatst. Op deze diepte dringt geen 
zonlicht op de bodem door en kunnen algen, zoals Aglaothamnion halliae en Antithanion 
nipponicum niet overleven.  
 
De brakwater poliep Cordylophora caspia komt voor op hard substraat in ondiep water (0-
3m) en heeft een brede tolerantie voor zoutgehalte (0-40ppt). Gezien de diepte van de 
pilot, zullen deze poliepen hier niet kunnen overleven (expert judgement).  
 
De borstelworm Goniadella gracilis is een soort waarvan de impact door Gederaas et al. 
(2012) als laag is ingeschat. In de recente exotenlijst van het Noors Informatiecentrum voor 
Biodiversiteit (Norwegian Biodiversity Information Centre, 2018) wordt de impact echter 
ingeschat als “potentially high inpact”. De soort heeft een groot invasiepotentieel, maar 
geen bekend ecologisch effect. In Europa werd de soort voor het eerst ontdekt in Engeland 
(Liverpool Bay) in 1970 en heeft zich sindsdien sterk verspreid in Britse wateren en in het 
zuiden langs de kust van West-Europa. De soort leeft op zachte bodems met modder en 
zand in de zee- en kustgebieden en kan gezien het vergelijkbare klimaat en ecologie zich 
in de Noordzeekustzone vestigen (expert judgement). Er zijn geen ecologische effecten 
bekend die in verband kunnen worden gebracht met de soort (Oug et al., 2019, 
https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2018/N/271). Hoewel de kans dat deze soort met 
levende platte oesters meekomt zeer klein is (expert judgement), kan een behandeling van 
de oesters dit risico verder tot nul te reduceren. 
 
De kreeftachtigen Chionoecetes opilio (snow crab), Parlithoides camtschatica (red king 
crab) en een commensaal van de laatste soort, Ischyrocerus commensalis, zijn arctische 
soorten die alleen in het noorden van Noorwegen voorkomen. De kans dat deze soorten 
in het herkomstgebied aanwezig zijn en in de Noordzeekustzone overleven is nihil. De 
waterpissebed Proasellus coxalis, daarentegen, zou in de Noordzeekustzone kunnen 
overleven. Een behandeling van de oesters kan dit risico tot nul reduceren. 
 
De Amerikaanse kreeft Homarus americanus werd door Gederaas et al., (2012) en 
recentelijk door Norwegian Biodiversity Information Centre (2018) ingeschat als een hoog 
risico (“high Impact”) en kan gezien het vergelijkbare klimaat en ecologie zich in de 
Noordzeekustzone vestigen (expert judgement). Deze soort verspreidt zich met relatief 
kwetsbare pelagische larven. Hoewel de kans dat deze soort met levende platte oesters 
meekomt zeer klein is (expert judgement), kan een behandeling van de oesters dit risico 
verder tot nul te reduceren. 
 
De bultrugzalm Oncorhynchus gorbuscha is ingeschat als een hoog risico (“high impact”) 
soort vanwege het hoge invasie potentieeel. De ecologische effecten lijken vooralsnog 
beperkt, maar meer onderzoek is nodig (Forsgren et al., 2018, 
https://artsdatabanken.no/Fremmedarter/2018/N/29). Hoewel de kans dat eieren of larven 
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van deze soort met levende platte oesters meekomen zeer klein is (expert judgement), kan 
een behandeling van de oesters dit risico verder tot nul te reduceren. 
 
Conclusie: verstoring door verspreiding invasieve exoten 
De kans dat de tien soorten mariene exoten, die in Noorwegen gevestigd zijn, meekomen 
met de transporten en zich naar de Noordzeekustzone kunnen verspreiden, vestigen en 
invasief worden, wordt als nihil ingeschat (expert judgement). 
 
 
Tabel 4.1  Exoten die gevestigd zijn in Noorwegen en niet in Nederland voorkomen (Bron: 

Soortenregister.nl, Gittenberger et al. 2019, Norwegian Biodiversity Information Centre, 
2018). 

Soort Kans op vestiging Impact beoordeling 
(NBIC 2018) 

Risico na 
behandeling 
en transport 

Aglaothamnion halliae 0 (pilot te diep) Low impact 0 

Antithamnion nipponicum 0 (pilot te diep) Low impact 0 

Chionoecetes opilio 0 (arctische soort) Potentially high impact 0 

Cordylophora caspia 0 (pilot te diep) Low impact 0 

Goniadella gracilis onbekend Potentially high impact 0 

Homarus americanus ja Severe impact 0 

Ischyrocerus commensalis 0 (arctische soort) Potentially high impact 0 

Oncorhynchus gorbuscha ja High impact 0 

Paralithodes camtschaticus 0 (arctische soort) Severe impact 0 

Proasellus coxalis ja No known risk 0 
 
 
Tabel 4.2  Lijst van gevestigde mariene exoten in Noorwegen (Norwegian Biodiversity Information 

Centre, 2018). Aangegeven is of de soort in NL voorkomt (0 – komt niet voor in NL), in 
de Nederlandse Waddenzee (1, bron: Gittenberger et al. 2019) en/of elders in de NL-
kustwateren (2, bron: Soortenregister.nl; Bos et al., 2017). * soort niet geregistreerd in 
Gittenberger et al. 2019, maar wel in andere bronnen. 

Wetenschappelijke naam Soortgroep 
Status 

niet in 
NL 

NL 
Wadden

zee 

NL 
Kustwateren 

Aglaothamnion halliae Algae 0   

Antithamnion nipponicum Algae 0   

Bonnemaisonia hamifera Algae   2 

Codium fragile Algae  1 2 

Colpomenia peregrina Algae  1 2 

Dasya baillouviana Algae   2 
Dasysiphonia (eerder Heterosiphonia) 
japonica Algae 

 1  

Gracilaria vermiculophylla Algae  1 2 
Melanothamnus (eerder Neosiphonia) 
harveyi Algae 

 1 2 

Sargassum muticum Algae  1 2 

Schizoporella japonica Bryozoa  1   
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Wetenschappelijke naam Soortgroep 
Status 

niet in 
NL 

NL 
Wadden

zee 

NL 
Kustwateren 

Tricellaria inopinata Bryozoa  1 2 

Anguillicoloides crassus Nematoda  * 2 

Goniadella gracilis Annelida 0   

Marenzelleria viridis Annelida  1 2 

Botrylloides violaceus Ascidiaea  1 2 

Molgula manhattensis Ascidiaea  1 2 

Styela clava Ascidiaea  1 2 

Cordylophora caspia Cnidaria 0 *  

Diadumene lineata Cnidaria  * 2 

Gonionemus vertens Cnidaria  * 2 

Acartia tonsa Crustacea   2 

Amphibalanus improvisus Crustacea  1 2 

Caprella mutica Crustacea  1 2 

Chionoecetes opilio Crustacea 0   

Homarus americanus Crustacea 0   

Ischyrocerus commensalis Crustacea 0   

Paralithodes camtschaticus Crustacea 0   

Penilia avirostris Crustacea   2 

Proasellus coxalis Crustacea 0   

Chionoecetes opilio Crustacea 0   

Telmatogeton japonicus Insecta  1 2 

Mnemiopsis leidyi Ctenophora  1 2 

Magallana (Crassostrea) gigas  Mollusca  1 2 

Crepidula fornicata Mollusca  1 2 

Ensis leei (eerder E. directus) Mollusca  1  2 

Petricolaria pholadiformis Mollusca  1 2 

Potamopyrgus antipodarum Mollusca   2 

Ruditapes philippinarum Mollusca   2 

Oncorhynchus gorbuscha Chordata 0   

Oncorhynchus mykiss Chordata     2 
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Bijlage IV Aerius berekening vaarbewegingen 
vanuit Eemshaven 

 
  

Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening 20-0336

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Ryjj4Uy1bitw (03 augustus 2021)

pagina 1/6
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BureauWaardenburg BV  ,

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Aanleggen van oesters bij
Gemini Windenergie

Ryjj4Uy1bitw

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

03 augustus 2021, 02:21 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 425,76 kg/j

NH3 -

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanleggen van oesters bij Gemini Windenergie

Ryjj4Uy1bitw (03 augustus 2021)Resultaten 20-0336

Resultaten

pagina 2/6



 

Passende Beoordeling plaatsen platte oesters windpark Gemini – Herziene versie 5 augustus 2021 57 

 
  

Locatie

20-0336

Emissie

20-0336

Bron

Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Zeeroute + verblijf in omg plangebied

Scheepvaart | Zeescheepvaart: Aanlegplaats

- 392,45 kg/j

Aanleg en binnengaatsroute

Scheepvaart | Zeescheepvaart: Aanlegplaats

- 33,31 kg/j

Ryjj4Uy1bitw (03 augustus 2021)Resultaten 20-0336

Resultaten

pagina 3/6
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Emissie
(per bron)

20-0336

Naam Zeeroute + verblijf in omg
plangebied

Locatie (X,Y) 196902, 672624
NOx 392,45 kg/j

Scheepstype Omschrijving Aantal bezoeken Verblijftijd
(u/bezoek)

Stof Emissie

Sleepboten,
werkschepen en
overige GT: 100-
1599

De Terschelling + Geo Focus
2022

3 / jaar 136 NOx 392,45 kg/j

Vaarroute binnengaats Scheepstype Aantal bezoeken

A Sleepboten, werkschepen en overige GT: 100-
1599

3 / jaar

Zeeroute Scheepstype Aantal vaarbewegingen (/j)

A Sleepboten, werkschepen en overige GT: 100-
1599

6 / jaar

Ryjj4Uy1bitw (03 augustus 2021)Resultaten 20-0336

Resultaten

pagina 4/6
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Naam Aanleg en binnengaatsroute
Locatie (X,Y) 251079, 607575
NOx 33,31 kg/j

Scheepstype Omschrijving Aantal bezoeken Verblijftijd
(u/bezoek)

Stof Emissie

Sleepboten,

werkschepen en

overige GT: 100-

1599

De Terschelling + Geo Focus

2022

3 / jaar 30 NOx 33,31 kg/j

Vaarroute binnengaats Scheepstype Aantal bezoeken

B Sleepboten, werkschepen en overige GT: 100-

1599

3 / jaar

Ryjj4Uy1bitw (03 augustus 2021)Resultaten 20-0336

Resultaten

pagina 5/6
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden

ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden

informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een

geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210713_c09c249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Ryjj4Uy1bitw (03 augustus 2021)Resultaten 20-0336

Resultaten

pagina 6/6
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Bijlage V Aerius berekening vaarbewegingen 
vanuit Den Helder 

 
  

Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening 20-0336

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S2VyejR28qBs (30 juli 2021)

pagina 1/6
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BureauWaardenburg BV Noordzee, oesterrif Gemini

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Aanleggen van oesters bij
Gemini Windenergie

S2VyejR28qBs

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

30 juli 2021, 16:14 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 838,52 kg/j

NH3 -

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanleggen van oesters bij Gemini Windenergie

S2VyejR28qBs (30 juli 2021)Resultaten 20-0336

Resultaten

pagina 2/6
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Locatie

20-0336

Emissie

20-0336

Bron

Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Zeeroute + verblijf in omg plangebied

Scheepvaart | Zeescheepvaart: Aanlegplaats

- 807,25 kg/j

Aanleg en binnengaatsroute

Scheepvaart | Zeescheepvaart: Aanlegplaats

- 31,27 kg/j

S2VyejR28qBs (30 juli 2021)Resultaten 20-0336

Resultaten

pagina 3/6
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Emissie
(per bron)

20-0336

Naam Zeeroute + verblijf in omg
plangebied

Locatie (X,Y) 196902, 672624
NOx 807,25 kg/j

Scheepstype Omschrijving Aantal bezoeken Verblijftijd
(u/bezoek)

Stof Emissie

Sleepboten,
werkschepen en
overige GT: 100-
1599

De Terschelling + Geo Focus
2022

3 / jaar 136 NOx 807,25 kg/j

Vaarroute binnengaats Scheepstype Aantal bezoeken

A Sleepboten, werkschepen en overige GT: 100-
1599

3 / jaar

Zeeroute Scheepstype Aantal vaarbewegingen (/j)

A Sleepboten, werkschepen en overige GT: 100-
1599

6 / jaar

S2VyejR28qBs (30 juli 2021)Resultaten 20-0336

Resultaten

pagina 4/6
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Naam Aanleg en binnengaatsroute
Locatie (X,Y) 114846, 552140
NOx 31,27 kg/j

Scheepstype Omschrijving Aantal bezoeken Verblijftijd
(u/bezoek)

Stof Emissie

Sleepboten,
werkschepen en
overige GT: 100-
1599

De Terschelling + Geo Focus
2022

3 / jaar 30 NOx 31,27 kg/j

Vaarroute binnengaats Scheepstype Aantal bezoeken

B Sleepboten, werkschepen en overige GT: 100-
1599

3 / jaar

S2VyejR28qBs (30 juli 2021)Resultaten 20-0336

Resultaten

pagina 5/6
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden

ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden

informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een

geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210713_c09c249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

S2VyejR28qBs (30 juli 2021)Resultaten 20-0336

Resultaten

pagina 6/6
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Bijlage VI Toelichting input Aerius berekeningen 
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Bijlage VII BESE reef paste factsheet 
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Bijlage VIII Toelichting factsheet BESE reef 
paste 

 
 

Aanvullende informatie BESE-reef paste product sheet.  
 
BESE-reef paste is een pasta, welke na uitharding verandert in een vast materiaal 
dat toegepast kan worden als aanhechtingsubstraat voor zeedieren. Het uitgeharde 
materiaal bestaat voor >90% uit Calciumcarbonaat (E- 170, appendix 1). Het vaste 
materiaal is, vergelijkbaar met schelpen, langzaam oplosbaar en afbreekbaar en 
laat geen schadelijke resten achter. De ingrediënten zijn zorgvuldig samengesteld 
en getest voor een optimale afbraaksnelheid en ter stimulering van de aanhechting 
van zeedieren, in het bijzonder oestersoorten.  
De BESE-reef paste is getest in veldomstandigheden en laboratorium-
omstandigheden (appendix 2,3), en heeft herhaaldelijk tot vestiging van jonge platte 
oesters en andere zeedieren geleid (foto 1 en 2). 
 

 
 

Foto 1. Platte oester op schijf van BESE-reef paste in test fase (links). Testschijven met verschillende 
samenstellingen van reef paste (rechts). 

 

 
 
Foto 2. Platte oesterbroed in hatchery op materiaal dat behandeld is met BESE-reef paste 
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Appendix 1 ingrediëntenlijst  

• Calcium carbonaat CaCO3 (hoofbestanddeel) 	
• Sodium Na2O 	
• Magnesium MgO 	
• Moisture H2O 	
• Aardappelzetmeel 	
• Chitine 	
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Appendix 2 
 
De ontwikkeling van de BESE – reef paste is tot stand gekomen in samenwerking 
met Bureau Waardenburg en de TU Delft. Onderstaand een korte toelichting van de 
probleemstelling, waartoe de Reef paste ontwikkeld is en de onderzoeksvraag van 
het onderzoek (afkomstig uit Vette et al., 2018). Vervolgens de resultaten van de PH 
proef en in appendix 3 de resultaten van de afbraakproef van het materiaal. 
 
Problem statement 
To restore oyster reefs in the Noordzee, Bureau Waardenburg wants to place a 
structure on the sea bottom that offers space and cavities on which oyster larvae can 
settle and protection from tidal forces. As found in previous observations, this 
structure must have a high calcium carbonate content to maI‹e oysters settle on it, as 
they are used to settle on other shells which consist mainly of calcium carbonate. 
Besides a high calcium carbonate content the material must disappear slowly, 
following the philosophy of Bureau Waardenburg that the reef must at a certain point 
be completely self-sustainable and without traces of human involvement. The second 
reason to maI‹e disappearing structures is in case part of the material will breaI‹ off 
and is carried elsewhere with the tide, it will disappear.  
  
Research question 
“Develop a material with a high calcium carbonate content, derived from mussel 
shells and has the potential to be used for the 3D printing of structures that support 
oyster reef restoration.” 
 
Labtesten mariene milieu: pH    
 
Methods 
In the case of the BESE-reef paste, the initial samples indicated that these materials 
have sufficient strength and do dissolve in sea water, but would raise the pH of the 
surrounding water. To test this the samples were placed in cups with 500 mL artificial 
sea water (with 35 g/L dissolved NaCI). The pH of the water was measured daily. 
 
Results 
In the water the pH reached 9, then stabilised. No visible dissolution of the BESE-reef 
paste occurred. From this was concluded that most of the Ca(OH)2 was turned into 
CaCO3, and that the samples are suitable for testing in the Noordzee. 
 
Reference 
J. Vette, W. Lengl‹eek, U. Van Dongen, J. Zlopasa, S. Picl‹en (2018). Material 
Development for Oyster Reef Restoration. Report Bureau Waardenburg – TU Delft 
CLASSIFIED REPORT FOR INTERNAL USE ONLY 
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Figure 1. pH test with final sample 

 
 
 
 

 
 



 

Passende Beoordeling plaatsen platte oesters windpark Gemini – Herziene versie 5 augustus 2021 75 

 
 
 
 
 
 
 

Appendix 3 
Labtesten mariene milieu: Volume afname BESE-reef paste in zeewater 
 
3.1 Methods 
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measures the weight of the sample minus the buoyancy force (Fb) of the water. 
According to Archimedes principle the buoyant force on an object submerged in 
water = the gravitational force of the water displaced by the object, and the volume of 
the displaced water = the volume of the sample. By measuring the force Fc in 
situation B, the volume of the sample can be calculated using Archimedes’ principle. 
This way the volume decrease over time can be measured without having to taI‹e the 
sample out of the water or moving it a lot. 
 
It is important to note the limitations of this model: It does not account for density 
changes, as these can only be determined by measurements. The result of this is 
that for samples which absorb water, thereby increasing their volume and decreasing 
their density, the model will calculate a volume increase that is too high. This must be 
considered when interpreting the results. 
 

 
 

Figure 2. test set-up 
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3.2 Results 
 
As can be seen in Figure 3, all samples show a drop in volume after the initial 
measurement when placed in the water at t=0. This is because the samples had a lot 
of air bubbles ’attached’ to the samples increasing the buoyancy force, causing the 
model to calculate an initial volume that is too high. After the second measurements 
at t=4 hours, most air bubbles were gone. The Portland samples (concrete) remained 
at a constant value over the measured time (excluding measurement accuracy 
errors). The BESE-reef paste samples, show a small decrease in volume over the 
measured time; this indicates that the samples are indeed dissolving at a slow rate. 
 

 
Figure 3. Volume change in % 

 
 
Reference 
J. Vette, W. Lengl‹eek, U. Van Dongen, J. Zlopasa, S. Picl‹en (2018). Material 
Development for Oyster Reef Restoration. Report Bureau Waardenburg – TU Delft 
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Appendix 4 Veiligheidsinformatiebladen 
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'H�VWRI�LV�JHPDNNHOLMN�ELRORJLVFK�DIEUHHNEDDU�
'H�PHWKRGHQ�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�KHW�YDVWVWHOOHQ�YDQ�GH�ELRORJLVFKH�DIEUHHNEDDUKHLG�]LMQ�YRRU�DQRUJD�
QLVFKH�VWRIIHQ�QLHW�YDQ�WRHSDVVLQJ�

3URFHV $IEUDDNVQHOKHLG 7LMG

NRROVWRIGLR[LGHRQWZLNNHOLQJ ���� ���G

���� %LRDFFXPXODWLH
(U�]LMQ�JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU�

���� 0RELOLWHLW�LQ�GH�ERGHP
(U�]LMQ�JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU�

���� 5HVXOWDWHQ�YDQ�3%7��HQ�]3]%�EHRRUGHOLQJ
(U�]LMQ�JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU�

���� $QGHUH�VFKDGHOLMNH�HIIHFWHQ
(U�]LMQ�JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU�

�58%5,(.�����,QVWUXFWLHV�YRRU�YHUZLMGHULQJ
���� $IYDOYHUZHUNLQJVPHWKRGHQ

9RRU�YXLOYHUZHUNLQJ�]LFK�ZHQGHQ�WRW�GH�YHUDQWZRRUGHOLMNH�HUNHQGH�YXLOYHUZHUNHU�

,QIRUPDWLH�EHWUHIIHQGH�DIYDOZDWHUOR]LQJ
$IYDO�QLHW�LQ�GH�JRRWVWHHQ�ZHUSHQ�

���� 5HOHYDQWH�EHSDOLQJHQ�LQ]DNH�DIYDOSUHYHQWLH
'H�WRHNHQQLQJ�YDQ�GH�DIYDOVOHXWHOQXPPHUV�DIYDOPDUNHULQJHQ�GLHQW�FRQIRUP�$99�EUDQFKH��HQ�SURFHV�
VSHFLILHN�SODDWV�WH�YLQGHQ�

9ULMZLOOLJH�YHLOLJKHLGVLQIRUPDWLH�YROJHQV�KHW
YHLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODGIRUPDDW�LQ�RYHUHHQVWHPPLQJ�PHW
9HURUGHQLQJ��(*��QU�������������5($&+�

&DOFLXPFDUERQDDW��Ȳ�������SRZGHUHG�SRHGHU

DUWLNHOQXPPHU������
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���� 2SPHUNLQJHQ
$IYDO�ZRUGW�JHVFKHLGHQ�LQ�GH�FDWHJRULHQ�GLH�DI]RQGHUOLMN�NXQQHQ�ZRUGHQ�EHKDQGHOG�GRRU�GH�ORNDOH
RI�QDWLRQDOH�DIYDOEHKHHUGLHQVWHQ��/HW�DOVWXEOLHIW�RS�GH�UHOHYDQWH�QDWLRQDOH�RI�UHJLRQDOH�EHSDOLQJHQ�

�58%5,(.�����,QIRUPDWLH�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�KHW�YHUYRHU
���� 91�QXPPHU �QLHW�RQGHUZRUSHQ�DDQ�WUDQVSRUW�YRRUVFKULIWHQ�

���� -XLVWH�YHUYRHUVQDDP�RYHUHHQNRPVWLJ�GH
PRGHOUHJOHPHQWHQ�YDQ�GH�91

QLHW�UHOHYDQW

���� 7UDQVSRUWJHYDUHQNODVVH�Q� QLHW�UHOHYDQW

.ODVVH �

���� 9HUSDNNLQJVJURHS QLHW�UHOHYDQW�JHHQ�YHUSDNNLQJVJURHS�WRHJHZH]HQ

���� 0LOLHXJHYDUHQ JHHQ��QLHW�JHYDDUOLMN�YRRU�KHW�PLOLHX��YROJHQV�GH�YRRUVFKULI�
WHQ�YRRU�WUDQVSRUW�YDQ�JHYDDUOLMNH�JRHGHUHQ�

���� %LM]RQGHUH�YRRU]RUJHQ�YRRU�GH�JHEUXLNHU
(U�LV�JHHQ�YHUGHUH�LQIRUPDWLH�

���� 9HUYRHU�LQ�EXON�RYHUHHQNRPVWLJ�ELMODJH�,,�ELM�0$532/�HQ�GH�,%&�FRGH
'H�ODGLQJ�LV�QLHW�EHGRHOG�RP�LQ�EXON�WH�ZRUGHQ�YHUYRHUG�

���� ,QIRUPDWLH�YRRU�HONH�YDQ�GH�91�UHJOHPHQWHQ

ȏ�9HUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�JRHGHUHQ�RYHU�GH�ZHJ��SHU�VSRRU�RI�RYHU�GH�ELQQHQZDWHUHQ��$'5�5,'�
$'1�
1LHW�RQGHUZRUSHQ�DDQ�KHW�$'5��5,'�HQ�$'1�

ȏ�,QWHUQDWLRQDOH�&RGH�YRRU�KHW�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�VWRIIHQ�RYHU�]HH��,0'*�
1LHW�RQGHUZRUSHQ�DDQ�KHW�,0'*�

ȏ�,QWHUQDWLRQDOH�2UJDQLVDWLH�YRRU�%XUJHUOXFKWYDDUW��,&$2�,$7$�'*5�
1LHW�RQGHUZRUSHQ�DDQ�KHW�,&$2�,$7$�

�58%5,(.�����5HJHOJHYLQJ
���� 6SHFLILHNH�YHLOLJKHLGV���JH]RQGKHLGV��HQ�PLOLHXUHJOHPHQWHQ�HQ��ZHWJHYLQJ�YRRU�GH�VWRI�RI�KHW

PHQJVHO

5HOHYDQWH�EHSDOLQJHQ�YDQ�GH�(XURSHVH�8QLH��(8�

ȏ�9HURUGHQLQJ����������(8�EHWUHIIHQGH�GH�LQ��HQ�XLWYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�FKHPLVFKH�VWRIIHQ��3,&�
1LHW�YHUPHOG�

ȏ�9HURUGHQLQJ�����������(*�EHWUHIIHQGH�GH�R]RQODDJ�DIEUHNHQGH�VWRIIHQ
1LHW�YHUPHOG�

ȏ�9HURUGHQLQJ����������(*�EHWUHIIHQGH�SHUVLVWHQWH�RUJDQLVFKH�YHURQWUHLQLJHQGH�VWRIIHQ��323�
1LHW�YHUPHOG�

ȏ�%HSHUNLQJHQ�RYHUHHQNRPVWLJ�5($&+��ELMODJH�;9,,
QLHW�YHUPHOG

ȏ�%HSHUNLQJHQ�RYHUHHQNRPVWLJ�5($&+��7LWHO�9,,,
*HHQ�

9ULMZLOOLJH�YHLOLJKHLGVLQIRUPDWLH�YROJHQV�KHW
YHLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODGIRUPDDW�LQ�RYHUHHQVWHPPLQJ�PHW
9HURUGHQLQJ��(*��QU�������������5($&+�

&DOFLXPFDUERQDDW��Ȳ�������SRZGHUHG�SRHGHU

DUWLNHOQXPPHU������

%HOJL��QO� 3DJLQD�������
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ȏ�/LMVW�YDQ�DXWRULVDWLHSOLFKWLJH�VWRIIHQ��5($&+��ELMODJH�;,9��69+&���NDQGLGDDW�OLMVW
QLHW�YHUPHOG

ȏ�6HYHVR�5LFKWOLMQ

��������(8��6HYHVR�,,,�

1U� *HYDDUOLMNH�VWRI�JHYDUHQFDWHJRULHQ 'UHPSHOZDDUGHQ��WRQ��YRRU�WRHSDVVLQJ
YDQ�YRRUVFKULIWHQ�YRRU�ODJHGUHPSHOLQ�
ULFKWLQJHQ�HQ�KRJHGUHPSHOLQULFKWLQJHQ

1RWHQ

QLHW�WRHJHNHQG

5LFKWOLMQ���������(8�EHWUHIIHQGH�EHSHUNLQJ�YDQ�KHW�JHEUXLN�YDQ�EHSDDOGH�JHYDDUOLMNH�VWRIIHQ�LQ
HOHNWULVFKH�HQ�HOHNWURQLVFKH�DSSDUDWXXU��5R+6����%LMODJH�,,
QLHW�YHUPHOG

9HURUGHQLQJ����������(*�EHWUHIIHQGH�GH�LQVWHOOLQJ�YDQ�HHQ�(XURSHHV�UHJLVWHU�LQ]DNH�GH�XLWVWRRW
HQ�RYHUEUHQJLQJ�YDQ�YHURQWUHLQLJHQGH�VWRIIHQ��3575�
QLHW�YHUPHOG

5LFKWOLMQ���������(*�WRW�YDVWVWHOOLQJ�YDQ�HHQ�NDGHU�YRRU�FRPPXQDXWDLUH�PDDWUHJHOHQ
EHWUHIIHQGH�KHW�ZDWHUEHOHLG
QLHW�YHUPHOG

9HURUGHQLQJ���������(8�RYHU�KHW�RS�GH�PDUNW�EUHQJHQ�HQ�KHW�JHEUXLN�YDQ�SUHFXUVRUHQ�YRRU
H[SORVLHYHQ
QLHW�YHUPHOG

9HURUGHQLQJ����������(&�KRXGHQGH�YRRUVFKULIWHQ�YRRU�KHW�WRH]LFKW�RS�GH�KDQGHO�WXVVHQ�GH
*HPHHQVFKDS�HQ�GHUGH�ODQGHQ�LQ�GUXJVSUHFXUVRUHQ
QLHW�YHUPHOG

1DWLRQDOH�LQYHQWDULVVHQ
6WRI�LV�RSJHQRPHQ�LQ�GH�YROJHQGH�QDWLRQDOH�LQYHQWDULVVHQ�

/DQG 1DWLRQDOH�LQYHQWDULVVHQ 6WDWXV

$8 $,&6 VWRI�LV�JHOLMVW

&$ '6/ VWRI�LV�JHOLMVW

&1 ,(&6& VWRI�LV�JHOLMVW

(8 (&6, VWRI�LV�JHOLMVW

(8 5($&+�5HJ� VWRI�LV�JHOLMVW

-3 &6&/�(1&6 VWRI�LV�JHOLMVW

.5 .(&, VWRI�LV�JHOLMVW

0; ,164 VWRI�LV�JHOLMVW

1= 1=,R& VWRI�LV�JHOLMVW

3+ 3,&&6 VWRI�LV�JHOLMVW

75 &,&5 VWRI�LV�JHOLMVW

7: 7&6, VWRI�LV�JHOLMVW

86 76&$ VWRI�LV�JHOLMVW

9ULMZLOOLJH�YHLOLJKHLGVLQIRUPDWLH�YROJHQV�KHW
YHLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODGIRUPDDW�LQ�RYHUHHQVWHPPLQJ�PHW
9HURUGHQLQJ��(*��QU�������������5($&+�

&DOFLXPFDUERQDDW��Ȳ�������SRZGHUHG�SRHGHU
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/HJHQGD
$,&6 $XVWUDOLDQ�,QYHQWRU\�RI�&KHPLFDO�6XEVWDQFHV
&,&5 &KHPLFDO�,QYHQWRU\�DQG�&RQWURO�5HJXODWLRQ
&6&/�(1&6 /LVW�RI�([LVWLQJ�DQG�1HZ�&KHPLFDO�6XEVWDQFHV��&6&/�(1&6�
'6/ 'RPHVWLF�6XEVWDQFHV�/LVW��'6/�
(&6, (*�,QYHQWDULV��(,1(&6��(/,1&6��1/3�
,(&6& ,QYHQWRU\�RI�([LVWLQJ�&KHPLFDO�6XEVWDQFHV�3URGXFHG�RU�,PSRUWHG�LQ�&KLQD
,164 1DWLRQDO�,QYHQWRU\�RI�&KHPLFDO�6XEVWDQFHV
.(&, .RUHD�([LVWLQJ�&KHPLFDOV�,QYHQWRU\
1=,R& 1HZ�=HDODQG�,QYHQWRU\�RI�&KHPLFDOV
3,&&6 3KLOLSSLQH�,QYHQWRU\�RI�&KHPLFDOV�DQG�&KHPLFDO�6XEVWDQFHV
5($&+�5HJ� 5($&+�JHUHJLVWUHHUGH�VWRIIHQ
7&6, 7DLZDQ�&KHPLFDO�6XEVWDQFH�,QYHQWRU\
76&$ 7R[LF�6XEVWDQFH�&RQWURO�$FW

���� &KHPLVFKH�YHLOLJKHLGVEHRRUGHOLQJ
9RRU�GH]H�VWRI�LV�JHHQ�FKHPLVFKH�YHLOLJKHLGVEHRRUGHOLQJ�XLWJHYRHUG�

�58%5,(.�����2YHULJH�LQIRUPDWLH
9HUPHOGLQJ�YDQ�ZLM]LJLQJHQ��KHU]LHQ�YHLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG�

5XEULHN (HUGHUH�YHUPHOGLQJ��WHNVW�ZDDUGH� $FWXHOH�YHUPHOGLQJ��WHNVW�ZDDUGH� 9HLOLJ�
KHLGV�
UHOH�
YDQWH

��� ȏ�ZDDUGHQ�P�E�W��JH]RQGKHLG�PHQV�
YHUDQGHULQJ�LQ�GH�OLMVW��WDEHO�

MD

���� 9HUSDNNLQJVJURHS�
QLHW�UHOHYDQW

9HUSDNNLQJVJURHS�
QLHW�UHOHYDQW�JHHQ�YHUSDNNLQJVJURHS�WRHJHZH�
]HQ

MD

$INRUWLQJHQ�HQ�DFURQLHPHQ

$IN� %HVFKULMYLQJHQ�YDQ�GH�JHEUXLNWH�DINRUWLQJHQ

$'1 $FFRUG�HXURS«HQ�UHODWLI�DX�WUDQVSRUW�LQWHUQDWLRQDOH�GHV�PDUFKDQGLVHV�'DQJHUHXVHV�SDU�YRLHV�GH�QDYLJDWLRQ
,QW«ULHXUHV��(XURSHVH�2YHUHHQNRPVW�EHWUHIIHQGH�KHW�LQWHUQDWLRQDOH�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�JRHGHUHQ�RYHU
GH�ELQQHQZDWHUHQ�

$'5 $FFRUG�HXURS«HQ�UHODWLI�DX�WUDQVSRUW�LQWHUQDWLRQDOH�GHV�PDUFKDQGLVHV�'DQJHUHXVHV�SDU�URXWH��(XURSHVH
2YHUHHQNRPVW�EHWUHIIHQGH�KHW�LQWHUQDWLRQDOH�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�JRHGHUHQ�RYHU�GH�ZHJ�

&$6 &KHPLFDO�$EVWUDFWV�6HUYLFH��GDWDEDVH�YRRU�FKHPLVFKH�VWRIIHQ�HQ�KXQ�XQLHNHQXPPHU��KHW�&$6�UHJLVWUDWLH�
QXPPHU�

&/3 9HURUGHQLQJ��(*��QU������������EHWUHIIHQGH�GH�LQGHOLQJ��HWLNHWWHULQJ�HQ�YHUSDNNLQJ��&ODVVLILFDWLRQ��/DEHO�
OLQJ�DQG�3DFNDJLQJ��YDQ�VWRIIHQ�HQ�PHQJVHOV

&05 &DUFLQRJHHQ��0XWDJHHQ�RI�5HSURGXFWLHWR[LVFK

'*5 'DQJHURXV�*RRGV�5HJXODWLRQV��YRRUVFKULIWHQ�YRRU�KHW�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�JRHGHUHQ��]LH�,$7$�'*5

'0(/ 'HULYHG�0LQLPDO�(IIHFW�/HYHO��DIJHOHLGH�GRVLV�PHW�PLQLPDDO�HIIHFW�

'1(/ 'HULYHG�1R�(IIHFW�/HYHO��DIJHOHLGH�GRVLV�]RQGHU�HIIHFW�

(&�� (IIHFWLHYH�FRQFHQWUDWLH�������'H�(&���NRPW�RYHUHHQ�PHW�GH�FRQFHQWUDWLH�YDQ�HHQ�JHWHVWH�VWRI�GLH������YHU�
DQGHULQJ�LQ�GH�UHVSRQV�YHURRU]DDNW��EYE��RS�GH�JURHL��JHGXUHQGH�HHQ�JHVSHFLILFHHUGH�WLMGVLQWHUYDO

(,1(&6 (XURSHDQ�,QYHQWRU\�RI�([LVWLQJ�&RPPHUFLDO�&KHPLFDO�6XEVWDQFHV��HXURSHVH�LQYHQWDULV�YDQ�EHVWDDQGH�FKH�
PLVFKH�KDQGHOVVWRIIHQ�

(/,1&6 (XURSHDQ�/LVW�RI�1RWLILHG�&KHPLFDO�6XEVWDQFHV��(XURSHVH�OLMVW�YDQ�EHNHQGJHPDDNWH�FKHPLVFKH�VWRIIHQ�

*+6 �:HUHOGZLMG�JHKDUPRQLVHHUG�V\VWHHP�YRRU�GH�LQGHOLQJ�HQ�HWLNHWWHULQJ�YDQ�FKHPLVFKH�VWRIIHQ���RQWZLNNHOG
GRRU�GH�9HUHQLJGH�1DWLHV

,$7$ ,QWHUQDWLRQDO�$LU�7UDQVSRUW�$VVRFLDWLRQ

9ULMZLOOLJH�YHLOLJKHLGVLQIRUPDWLH�YROJHQV�KHW
YHLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODGIRUPDDW�LQ�RYHUHHQVWHPPLQJ�PHW
9HURUGHQLQJ��(*��QU�������������5($&+�

&DOFLXPFDUERQDDW��Ȳ�������SRZGHUHG�SRHGHU

DUWLNHOQXPPHU������
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$IN� %HVFKULMYLQJHQ�YDQ�GH�JHEUXLNWH�DINRUWLQJHQ

,$7$�'*5 'DQJHURXV�*RRGV�5HJXODWLRQV��'*5��YRRU�GH�OXFKWYDDUW��,$7$�

,&$2 ,QWHUQDWLRQDO�&LYLO�$YLDWLRQ�2UJDQL]DWLRQ��,QWHUQDWLRQDOH�2UJDQLVDWLH�YRRU�%XUJHUOXFKWYDDUW�

,0'* ,QWHUQDWLRQDOH�&RGH�YRRU�KHW�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�VWRIIHQ�RYHU�]HH��,0'*�FRGH�

/&�� OHWDOH�FRQFHQWUDWLH�������LV�GH�FRQFHQWUDWLH�ZDDUGH�LQ�OXFKW�YDQ�KHW�PDWHULDDO�ZDDUELM������YDQ�GH�WHVWREMHF�
WHQ�VWHUIW�JHGXUHQGH�HHQ�EHSDDOGH�WLMGVLQWHUYDO

/'�� /HWDOH�GRVLV�������GH�/'���NRPW�RYHUHHQ�PHW�GH�GRVLV�YDQ�HHQ�JHWHVWH�VWRI�ZDDUELM������YDQ�GH�WHVWREMHF�
WHQ�VWHUIW�JHGXUHQGH�HHQ�JHVSHFLILFHHUGH�WLMGVLQWHUYDO

0$532/ ,QWHUQDWLRQDDO�9HUGUDJ�WHU�YRRUNRPLQJ�YDQ�YHURQWUHLQLJLQJ�GRRU�VFKHSHQ��DIN��YDQ�PDULHQH�YHURQWUHLQLJHU�

1/3 1R�/RQJHU�3RO\PHU��QLHW�ODQJHU�SRO\PHHU�

12(& FRQFHQWUDWLH�]RQGHU�ZDDUJHQRPHQ�HIIHFWHQ

3%7 3HUVLVWHQW��%LRDFFXPXOHUHQG�HQ�7R[LVFK

31(& YRRUVSHOGH�FRQFHQWUDWLH�]RQGHU�HIIHFW

5($&+ 5HJLVWUDWLRQ��(YDOXDWLRQ��$XWKRULVDWLRQ�DQG�5HVWULFWLRQ�RI�&KHPLFDOV��UHJLVWUDWLH�HQ�EHRRUGHOLQJ�YDQ��HQ�DX�
WRULVDWLH�HQ�EHSHUNLQJHQ�WHQ�DDQ]LHQ�YDQ�FKHPLVFKH�VWRIIHQ�

5,' 5ªJOHPHQW�FRQFHUQDQW�OH�WUDQVSRUW�,QWHUQDWLRQDO�IHUURYLDLUH�GHV�PDUFKDQGLVHV�'DQJHUHXVHV��5HJOHPHQW�EH�
WUHIIHQGH�KHW�LQWHUQDWLRQDDO�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�JRHGHUHQ�RYHU�KHW�VSRRU�

69+& ]HHU�]RUJZHNNHQGH�VWRI

]3]% ]HHU�SHUVLVWHQW�HQ�]HHU�ELRDFFXPXOHUHQG

%HODQJULMNH�OLWHUDWXXUUHIHUHQWLHV�HQ�JHJHYHQVEURQQHQ
� 9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8
� 9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������&/3��(8�*+6�
� 'DQJHURXV�*RRGV�5HJXODWLRQV��'*5��YRRU�GH�OXFKWYDDUW��,$7$�
� ,QWHUQDWLRQDOH�&RGH�YRRU�KHW�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�VWRIIHQ�RYHU�]HH��,0'*�

/LMVW�YDQ�UHOHYDQWH�]LQQHQ��FRGH�HQ�YROXLW�JHVFKUHYHQ�WHNVW�]RDOV�LQ�KRRIGVWXN���HQ���YHUPHOG�
QLHW�UHOHYDQW�

'LVFODLPHU
:LM�YHUNODUHQ�QDDU�RQV�EHVWH�JHZHWHQ�GDW�GH�LQ�GLW�YHLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG�RSJHQRPHQ�JHJHYHQV
RYHUHHQNRPHQ�PHW�RQ]H�NHQQLVVWDQG�WHQ�WLMGH�YDQ�GH�GUXN��'H�LQIRUPDWLH�PRHWHQ�DDQZLM]LQJHQ�YRRU
GH�YHLOLJH�RPJDQJ�PHW�KHW�LQ�GLW�YHLOLJKHLGVEODG�JHQRHPGH�SURGXFW�ELM�RSVODJ��YHUZHUNLQJ��WUDQVSRUW
HQ�DIYDOYHUZHUNLQJ�EHYDWWHQ��'H�JHJHYHQV�]LMQ�QLHW�RYHUGUDDJEDDU�RS�DQGHUH�SURGXFWHQ��9RRU�]RYHU
KHW�SURGXFW�PHW�DQGHU�PDWHULDDO�YHUPHQJG�RI�YHUZHUNW�ZRUGW�]LMQ�GH�JHJHYHQV�YDQ�GLW�YHLOLJKHLGV�
EDOG�QLHW�]RQGHU�PHHU�RS�KHW�RS�GLH�PDQLHU�JHSURGXFHHUGH�QLHXZH�PDWHULDDO�RYHUGUDDJEDDU�

9ULMZLOOLJH�YHLOLJKHLGVLQIRUPDWLH�YROJHQV�KHW
YHLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODGIRUPDDW�LQ�RYHUHHQVWHPPLQJ�PHW
9HURUGHQLQJ��(*��QU�������������5($&+�

&DOFLXPFDUERQDDW��Ȳ�������SRZGHUHG�SRHGHU
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�58%5,(.����,GHQWLILFDWLH�YDQ�GH�VWRI�RI�KHW�PHQJVHO�HQ�YDQ�GH�YHQQRRWVFKDS�
RQGHUQHPLQJ
��� 3URGXFWLGHQWLILFDWLH

,GHQWLILFDWLH�YDQ�GH�VWRI &KLWLQH��YDQ�NUDEVFKHOSHQ

$UWLNHOQXPPHU ����

5HJLVWUDWLHQXPPHU��5($&+� 'H�UHJLVWUDWLH�YDQ�GH�JH±GHQWLILFHHUGH�JHEUXLNV�
YRUPHQ�LV�QLHW�QRRG]DNHOLMN��RPGDW�GH�VWRI�FRQ�
IRUP�GH�5($&+�YHURUGQLQJ�QLHW�UHJLVWUDWLHSOLFK�
WLJ�LV������W�D�

(*�QXPPHU ���������

&$6�QXPPHU ���������

��� 5HOHYDQW�JH±GHQWLILFHHUG�JHEUXLN�YDQ�GH�VWRI�RI�KHW�PHQJVHO�HQ�RQWUDGHQ�JHEUXLN

*H±GHQWLILFHHUGH�JHEUXLNHQ� ODERUDWRULXPFKHPLFDOLQ
DQDO\WLVFKH�HQ�ODERUDWRULXPWRHSDVVLQJHQ

��� 'HWDLOV�EHWUHIIHQGH�GH�YHUVWUHNNHU�YDQ�KHW�YHLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
&DUO�5RWK�*PE+���&R�.*
6FKRHPSHUOHQVWU�����
'�������.DUOVUXKH
'XLWVODQG

7HOHIRRQ�����������������������
7HOHID[�������������������������
H�PDLO��VLFKHUKHLW#FDUOURWK�GH
:HEVLWH��ZZZ�FDUOURWK�GH

%HYRHJGH�SHUVRRQ�GLH�YRRU�KHW
YHLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG�YHUDQWZRRUGHOLMN�LV�

��'HSDUWPHQW�+HDOWK��6DIHW\�DQG�(QYLURQPHQW

H�PDLO��EHYRHJGH�SHUVRRQ�� VLFKHUKHLW#FDUOURWK�GH

��� 7HOHIRRQQXPPHU�YRRU�QRRGJHYDOOHQ

1DDP 6WUDDW 3RVWFRGH�
VWDG

7HOHIRRQ :HEVLWH

&HQWUH�$QWLSRLVRQV
F�R�+¶SLWDO�0LOLWDLUH�5HL�

QH�$VWULG

5XH�%UX\Q�� �����%UX[HOOHV �����������

�58%5,(.����,GHQWLILFDWLH�YDQ�GH�JHYDUHQ
��� ,QGHOLQJ�YDQ�GH�VWRI�RI�KHW�PHQJVHO

,QGHOLQJ�RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������&/3�
'H]H�VWRI�YROGRHW�QLHW�DDQ�GH�FULWHULD�YRRU�HHQ�LQGHOLQJ�RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ�1U������������
(*�

��� (WLNHWWHULQJVHOHPHQWHQ

(WLNHWWHULQJ�RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������&/3�
QLHW�YHUHLVW

6LJQDDOZRRUG QLHW�YHUHLVW

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

&KLWLQH��YDQ�NUDEVFKHOSHQ

DUWLNHOQXPPHU������
9HUVLH������QO

GDWXP�YDQ�VDPHQVWHOOLQJ�
����������

%HOJL��QO� 3DJLQD�������
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��� $QGHUH�JHYDUHQ
(U�LV�JHHQ�YHUGHUH�LQIRUPDWLH�

�58%5,(.����6DPHQVWHOOLQJ�HQ�LQIRUPDWLH�RYHU�GH�EHVWDQGGHOHQ
��� 6WRIIHQ

1DDP�YDQ�GH�VWRI &KLWLQH

(*�QXPPHU ���������

&$6�QXPPHU ���������

0ROHFXXOIRUPXOH �&+12ೕ�Q
0RODLUH�PDVVD a��������J�PRO

�58%5,(.����(HUVWHKXOSPDDWUHJHOHQ
��� %HVFKULMYLQJ�YDQ�GH�HHUVWHKXOSPDDWUHJHOHQ

$OJHPHQH�RSPHUNLQJHQ
9HURQWUHLQLJGH�NOHGLQJ�XLWWUHNNHQ�

%LM�LQDGHPLQJ
9RRU�YHUVH�OXFKW�]RUJHQ�

%LM�KXLGFRQWDFW
+XLG�PHW�ZDWHU�DIVSRHOHQ�DIGRXFKHQ�

%LM�RRJFRQWDFW
9RRU]LFKWLJ�DIVSRHOHQ�PHW�ZDWHU�JHGXUHQGH�HHQ�DDQWDO�PLQXWHQ�

%LM�LQVOLNNHQ
'H�PRQG�VSRHOHQ�

��� %HODQJULMNVWH�DFXWH�HQ�XLWJHVWHOGH�V\PSWRPHQ�HQ�HIIHFWHQ
7RW�QX�]LMQ�JHHQ�V\PSWRPHQ�HQ�HIIHFWHQ�EHNHQG

��� 9HUPHOGLQJ�YDQ�GH�RQPLGGHOOLMNH�YHUHLVWH�PHGLVFKH�YHU]RUJLQJ�HQ�VSHFLDOH�EHKDQGHOLQJ
JHHQ

�58%5,(.����%UDQGEHVWULMGLQJVPDDWUHJHOHQ
��� %OXVPLGGHOHQ

*HVFKLNWH�EOXVPLGGHOHQ
%OXVPDDWUHJHOHQ�DIVWHPPHQ�RS�GH�RPJHYLQJ
VSURHLZDWHU��VFKXLP��GURRJ�EOXVSRHGHU��NRROGLR[LGH��&2�

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

&KLWLQH��YDQ�NUDEVFKHOSHQ

DUWLNHOQXPPHU������

%HOJL��QO� 3DJLQD�������
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2QJHVFKLNWH�EOXVPLGGHOHQ
YROOH�ZDWHUVWUDDO

��� 6SHFLDOH�JHYDUHQ�GLH�GRRU�GH�VWRI�RI�KHW�PHQJVHO�ZRUGHQ�YHURRU]DDNW
%UDQGEDDU�

*HYDDUOLMNH�YHUEUDQGLQJVSURGXFWHQ
,Q�JHYDO�YDQ�EUDQG�NDQ�RQWVWDDQ��VWLNVWRIR[LGHQ��12[���NRROVWRIPRQR[LGH��&2���NRROGLR[LGH��&2�

��� $GYLHV�YRRU�EUDQGZHHUOLHGHQ
0HW�QRUPDOH�YRRU]RUJHQ�YDQDI�HHQ�UHGHOLMNH�DIVWDQG�EOXVVHQ��'UDDJ�RQDIKDQNHOLMNH�DGHPKDOLQJVDS�
SDUDWXXU�

�58%5,(.����0DDWUHJHOHQ�ELM�KHW�DFFLGHQWHHO�YULMNRPHQ�YDQ�GH�VWRI�RI�KHW
PHQJVHO
��� 3HUVRRQOLMNH�YRRU]RUJVPDDWUHJHOHQ��EHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ�HQ�QRRGSURFHGXUHV

9RRU�DQGHUH�SHUVRQHQ�GDQ�GH�KXOSGLHQVWHQ
7HJHQJDDQ�YDQ�VWRIYRUPLQJ�

��� 0LOLHXYRRU]RUJVPDDWUHJHOHQ
9HUPLMGHQ�GDW�KHW�SURGXFW�LQ�DIYRHUNDQDOHQ��RSSHUYODNWHZDWHU�RI�JURQGZDWHU�WHUHFKWNRPW�

��� ,QVOXLWLQJV��HQ�UHLQLJLQJVPHWKRGHQ�HQ��PDWHULDDO

$GYLHV�RYHU�KRH�KHW�JHPRUVWH�SURGXFW�PRHW�ZRUGHQ�LQJHVORWHQ
$IGHNNHQ�YDQ�DIYRHUNDQDOHQ�

$GYLHV�RYHU�KRH�KHW�JHPRUVWH�SURGXFW�PRHW�ZRUGHQ�RSJHUXLPG
0HFKDQLVFK�RSQHPHQ�

$QGHUH�LQIRUPDWLH�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�KHW�OR]HQ�RI�YULMNRPHQ
,Q�JHVFKLNWH�EHKRXGHUV�YRRU�YHUZLMGHULQJ�EUHQJHQ�

��� 9HUZLM]LQJ�QDDU�DQGHUH�UXEULHNHQ
*HYDDUOLMNH�YHUEUDQGLQJVSURGXFWHQ��]LH�UXEULHN����3HUVRRQOLMNH�EHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ��]LH�UXEULHN���
&KHPLVFK�RS�HONDDU�LQZHUNHQGH�PDWHULDOHQ��]LH�UXEULHN�����,QVWUXFWLHV�YRRU�YHUZLMGHULQJ��]LH�UXEULHN
���

�58%5,(.����+DQWHULQJ�HQ�RSVODJ
��� 9RRU]RUJVPDDWUHJHOHQ�YRRU�KHW�YHLOLJ�KDQWHUHQ�YDQ�GH�VWRI�RI�KHW�PHQJVHO

(U�]LMQ�JHHQ�VSHFLDOH�PDDWUHJHOHQ�QRRG]DNHOLMN�

$GYLHV�LQ]DNH�DOJHPHQH�EHURHSVPDWLJH�K\JLQH
9HUZLMGHUG�KRXGHQ�YDQ�HHW��HQ�GULQNZDUHQ�HQ�YDQ�GLHUYRHGHU�

��� 9RRUZDDUGHQ�YRRU�HHQ�YHLOLJH�RSVODJ��PHW�LQEHJULS�YDQ�LQFRPSDWLEHOH�SURGXFWHQ
2S�HHQ�GURJH�SODDWV�EHZDUHQ�

,QFRPSDWLEHOH�VWRIIHQ�RI�PHQJVHOV
/HW�RS�DGYLHV�YRRU�RSVODJ�YDQ�FKHPLVFKH�VWRIIHQ�

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

&KLWLQH��YDQ�NUDEVFKHOSHQ

DUWLNHOQXPPHU������

%HOJL��QO� 3DJLQD�������
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2YHUZHJLQJ�YDQ�DQGHU�DGYLHV

ȏ�9HQWLODWLHYHUHLVWHQ
*HEUXLN�YDQ�SODDWVHOLMNH�HQ�DOJHKHOH�YHQWLODWLH�

ȏ�6SHFLILHNH�RQWZHUSHQ�YRRU�RSVODJUXLPWHQ�RI��YDWHQ
$DQEHYROHQ�RSVODJWHPSHUDWXXU��&���rߝȂߝ���

��� 6SHFLILHN�HLQGJHEUXLN
(U�LV�JHHQ�LQIRUPDWLH�EHVFKLNEDDU�

�58%5,(.����0DDWUHJHOHQ�WHU�EHKHHUVLQJ�YDQ�EORRWVWHOOLQJ�SHUVRRQOLMNH
EHVFKHUPLQJ
��� &RQWUROHSDUDPHWHUV

1DWLRQDOH�JUHQVZDDUGHQ

*UHQVZDDUGHQ�YRRU�EHURHSVPDWLJH�EORRWVWHOOLQJ��JUHQ]HQ�YRRU�GH�EORRWVWHOOLQJ�RS�KHW�ZHUN�

/DQ
G

6WRIQDDP &$6�1R 1RWD�
WLH

,GHQWLIL�
FDWLH

7**��
XXU
>PJ�
Pu@

7**
��
PLQ
>PJ�
Pu@

&:
>SSP@

&:
>PJ�
Pu@

%URQ

%( GHHOWMHV�GLH�QLHW�HOGHUV
ZRUGHQ�LQJHGHHOG

L 9/�9&' �� 0RQLWHXU
%HOJH

%( GHHOWMHV�GLH�QLHW�HOGHUV
ZRUGHQ�LQJHGHHOG

U 9/�9&' � 0RQLWHXU
%HOJH

1RWDWLH
&: &HLOLQJZDDUGH�LV�HHQ�JUHQVZDDUGH�GLH�QLHW�PDJ�ZRUGHQ�RYHUVFKUHGHQ��FHLOLQJ�YDOXH�
L ,QKDOHHUEDDU�IUDFWLH
U 5HVSLUDEHO�IUDFWLH
7**����PLQ .RUWHWLMGVZDDUGH��JUHQVZDDUGH�YRRU�NRUWVWRQGLJH�EORRWVWHOOLQJ���JUHQVZDDUGH�GLH�QLHW�PDJ�ZRUGHQ�RYHUVFKUHGHQ

HQ�GLH�JHOGW��YRRU�HHQ�SHULRGH�YDQ����PLQXWHQ��EHKRXGHQV�DQGHUV�YHUPHOG�
7**���XXU 7LMG�JHZRJHQ�JHPLGGHOGH��JUHQVZDDUGH�YRRU�ODQJGXULJH�EORRWVWHOOLQJ���JHPHWHQ�RI�EHUHNHQG�RS�EDVLV�YDQ�HHQ�UH�

IHUHQWLHSHULRGH�YDQ�DFKW�XXU��EHKRXGHQV�DQGHUV�YHUPHOG�

��� 0DDWUHJHOHQ�WHU�EHKHHUVLQJ�YDQ�EORRWVWHOOLQJ

,QGLYLGXHOH�EHVFKHUPLQJVPDDWUHJHOHQ��SHUVRRQOLMNH�EHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ�

%HVFKHUPLQJ�YDQ�GH�RJHQ�KHW�JH]LFKW

9HLOLJKHLGVEULO�PHW�]LMEHVFKHUPLQJ�GUDJHQ�

%HVFKHUPLQJ�YDQ�GH�KXLG

ȏ�EHVFKHUPLQJ�YDQ�GH�KDQGHQ
'UDDJ�JHVFKLNWH�KDQGVFKRHQHQ��*HVFKLNW�]LMQ�YROJHQV�(1�����EHSURHIGH�KDQGVFKRHQHQ�WHJHQ�FKHPL�
FDOLQ�

ȏ��VRRUW�PDWHULDDO
1%5��1LWULOUXEEHU�

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

&KLWLQH��YDQ�NUDEVFKHOSHQ

DUWLNHOQXPPHU������

%HOJL��QO� 3DJLQD�������
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ȏ�PDWHULDDOGLNWH
!�����PP

ȏ�GRRUEUDDNWLMG�YDQ�KHW�KDQGVFKRHQPDWHULDDO
!����PLQXWHQ��SHUPHDWLHQLYHDX����

ȏ�DQGHUH�EHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ
5XVWSHULRGHQ�YRRU�UHJHQHUDWLH�YDQ�GH�KXLG�LQODVVHQ��3UHYHQWLHYH�KXLGEHVFKHUPLQJ��KXLGEHVFKHUPHQ�
GH�FUªPHV��ZRUGW�DDQEHYROHQ�

%HVFKHUPLQJ�YDQ�GH�DGHPKDOLQJVRUJDQHQ

$GHPEHVFKHUPLQJ�LV�QRRG]DNHOLMN�ELM��6WRIRQWZLNNHOLQJ��'HHOWMHVILOWHU��(1�������3���ILOWHUW�PLQVWHQV
����YDQ�GH�OXFKWSDUWLNHOV��NOHXUFRGH��ZLW��

%HKHHUVLQJ�YDQ�PLOLHXEORRWVWHOOLQJ
9HUPLMGHQ�GDW�KHW�SURGXFW�LQ�DIYRHUNDQDOHQ��RSSHUYODNWHZDWHU�RI�JURQGZDWHU�WHUHFKWNRPW�

�58%5,(.����)\VLVFKH�HQ�FKHPLVFKH�HLJHQVFKDSSHQ
��� ,QIRUPDWLH�RYHU�I\VLVFKH�HQ�FKHPLVFKH�EDVLVHLJHQVFKDSSHQ

9RRUNRPHQ

)\VLVFKH�WRHVWDQG YDVW��SRHGHU�

.OHXU ZLWDFKWLJ

*HXU JHXUORRV

*HXUGUHPSHOZDDUGH *HHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU

$QGHUH�I\VLVFKH�HQ�FKHPLVFKH�SDUDPHWHUV

S+�ZDDUGH �'H]H�LQIRUPDWLH�LV�QLHW�EHVFKLNEDDU�

6PHOW��YULHVSXQW QLHW�EHSDDOG

%HJLQNRRNSXQW�HQ�NRRNWUDMHFW �'H]H�LQIRUPDWLH�LV�QLHW�EHVFKLNEDDU�

9ODPSXQW QLHW�WRHSDVEDDU

9HUGDPSLQJVVQHOKHLG JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU

2QWYODPEDDUKHLG��YDVW��JDV� 'H]H�LQIRUPDWLH�LV�QLHW�EHVFKLNEDDU

([SORVLHJUHQVZDDUGHQ

ȏ�RQGHUVWH�H[SORVLHJUHQV��/(/� GH]H�LQIRUPDWLH�LV�QLHW�EHVFKLNEDDU

ȏ�ERYHQVWH�H[SORVLHJUHQV��8(/� GH]H�LQIRUPDWLH�LV�QLHW�EHVFKLNEDDU

([SORVLHJUHQ]HQ�YDQ�VWRIZRONHQ GH]H�LQIRUPDWLH�LV�QLHW�EHVFKLNEDDU

'DPSVSDQQLQJ 'H]H�LQIRUPDWLH�LV�QLHW�EHVFKLNEDDU�

'LFKWKHLG 'H]H�LQIRUPDWLH�LV�QLHW�EHVFKLNEDDU�

'DPSGLFKWKHLG 'H]H�LQIRUPDWLH�LV�QLHW�EHVFKLNEDDU�

5HODWLHYH�GLFKWKHLG (U�LV�ELM�GH]H�HLJHQVFKDS�JHHQ�LQIRUPDWLH�EHVFKLN�
EDDU�

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

&KLWLQH��YDQ�NUDEVFKHOSHQ

DUWLNHOQXPPHU������

%HOJL��QO� 3DJLQD�������
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2SORVEDDUKHLG�HGHQ�

2SORVEDDUKHLG�LQ�ZDWHU JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU

9HUGHOLQJVFRIILFLQW

Q�RFWDQRO�ZDWHU��ORJ�.2:� 'H]H�LQIRUPDWLH�LV�QLHW�EHVFKLNEDDU�

=HOIRQWEUDQGLQJVWHPSHUDWXXU (U�LV�ELM�GH]H�HLJHQVFKDS�JHHQ�LQIRUPDWLH�EHVFKLN�
EDDU�

2QWOHGLQJVWHPSHUDWXXU JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU

9LVFRVLWHLW QLHW�UHOHYDQW���YDVWH�VWRI�

2QWSORIILQJVHLJHQVFKDSSHQ LV�QLHW�DOV�RQWSORIEDUH�VWRI�LQ�WH�GHOHQ

2[LGHUHQGH�HLJHQVFKDSSHQ JHHQ

��� 2YHULJH�LQIRUPDWLH
(U�LV�JHHQ�YHUGHUH�LQIRUPDWLH�

�58%5,(.�����6WDELOLWHLW�HQ�UHDFWLYLWHLW
���� 5HDFWLYLWHLW

+HW�SURGXFW�LV�LQ�GH�JHOHYHUGH�YRUP�QLHW�LQ�VWDDW��HHQ�VWRIH[SORVLH�WH�YHURRU]DNHQ��HFKWHU�GH�YHUULM�
NLQJ�YDQ�ILMQ�VWRI�OHLGW�WRW�JHYDDU�YRRU�HHQ�VWRI�VWRIH[SORVLH�

���� &KHPLVFKH�VWDELOLWHLW
+HW�PDWHULDDO�LV�VWDELHO�RQGHU�QRUPDOH�DWPRVIHULVFKH�RPVWDQGLJKHGHQ�HQ�YHUZDFKWH�WHPSHUDWXXU�HQ
GUXN�ELM�RSVODJ�HQ�KDQWHULQJ�

���� 0RJHOLMNH�JHYDDUOLMNH�UHDFWLHV
+HIWLJH�UHDFWLH�PHW��6WHUN�R[LGHUHQG

���� 7H�YHUPLMGHQ�RPVWDQGLJKHGHQ
(U�]LMQ�JHHQ�VSHFLILHNH�YRRUZDDUGHQ�EHNHQG�GLH�PRHWHQ�ZRUGHQ�YHUPHGHQ�

���� &KHPLVFK�RS�HONDDU�LQZHUNHQGH�PDWHULDOHQ
(U�LV�JHHQ�YHUGHUH�LQIRUPDWLH�

���� *HYDDUOLMNH�RQWOHGLQJVSURGXFWHQ
*HYDDUOLMNH�YHUEUDQGLQJVSURGXFWHQ��]LH�UXEULHN���

�58%5,(.�����7R[LFRORJLVFKH�LQIRUPDWLH
���� ,QIRUPDWLH�RYHU�WR[LFRORJLVFKH�HIIHFWHQ

$FXWH�WR[LFLWHLW
,V�QLHW�DOV�DFXXW�WR[LVFK�LQ�WH�GHOHQ�

+XLGFRUURVLH��LUULWDWLH
,V�QLHW�DOV�ELMWHQG�LUULWHUHQG�YRRU�GH�KXLG�LQ�WH�GHOHQ�

(UQVWLJ�RRJOHWVHO�RRJLUULWDWLH
,V�QLHW�DOV�]ZDDU�RRJOHWVHO�YHURRU]DNHQG�RI�LUULWHUHQG�YRRU�GH�RJHQ�LQ�WH�GHOHQ�

6HQVLELOLVDWLH�YDQ�GH�OXFKWZHJHQ�RI�YDQ�GH�KXLG
,V�QLHW�DOV�LQKDODWLH�RI�KXLGDOOHUJHHQ�LQ�WH�GHOHQ�

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

&KLWLQH��YDQ�NUDEVFKHOSHQ

DUWLNHOQXPPHU������

%HOJL��QO� 3DJLQD�������
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6DPHQYDWWLQJ�YDQ�GH�HYDOXDWLH�YDQ�&05�HLJHQVFKDSSHQ
,V�QLHW�DOV�PXWDJHHQ�LQ�JHVODFKWVFHOOHQ��QRFK�DOV�NDQNHUYHUZHNNHQG�QRFK�DOV�JLIWLJH�VWRI�YRRU�GH
YRRUWSODQWLQJ��LQ�WH�GHOHQ

ȏ�6SHFLILHNH�GRHORUJDDQWR[LFLWHLW�ELM�HHQPDOLJH�EORRWVWHOOLQJ
,V�QLHW�DOV�WR[LVFK�YRRU�VSHFLILHNH�GRHORUJDQHQ��HHQPDOLJH�EORRWVWHOOLQJ��LQ�WH�GHOHQ�

ȏ�6SHFLILHNH�GRHORUJDDQWR[LFLWHLW�ELM�KHUKDDOGH�EORRWVWHOOLQJ
,V�QLHW�DOV�WR[LVFK�YRRU�VSHFLILHNH�GRHORUJDQHQ��KHUKDDOGH�EORRWVWHOOLQJ��LQ�WH�GHOHQ�

*HYDDU�ELM�LQDGHPLQJ
,V�QLHW�DOV�JHYDDUOLMN�ELM�DVSLUDWLH�LQ�WH�GHOHQ�

6\PSWRPHQ�GLH�YHUEDQG�KRXGHQ�PHW�GH�I\VLVFKH��FKHPLVFKH�HQ�WR[LFRORJLVFKH�HLJHQVFKDSSHQ

ȏ�1D�LQVOLNNHQ
HU�]LMQ�JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU

ȏ�%LM�FRQWDFW�PHW�GH�RJHQ
HU�]LMQ�JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU

ȏ�1D�LQDGHPLQJ
HU�]LMQ�JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU

ȏ�%LM�FRQWDFW�PHW�GH�KXLG
HU�]LMQ�JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU

2YHULJH�LQIRUPDWLH
1RJ�QLHW�YROOHGLJ�JHWHVWH�VWRI

�58%5,(.�����(FRORJLVFKH�LQIRUPDWLH
���� 7R[LFLWHLW

RYHUHHQNRPVWLJ�����������(*��,V�QLHW�DOV�JHYDDUOLMN�YRRU�KHW�DTXDWLVFK�PLOLHX�LQ�WH�GHOHQ�

���� 3URFHV�YDQ�GH�DIEUHHNEDDUKHLG
7KHRUHWLVFK�]XXUVWRIYHUEUXLN�PHW�QLWULILFDWLH��7KHRUHWLVFK�]XXUVWRIYHUEUXLN��7KHRUHWLVFKH�KRHYHHOKHLG
NRROGLR[LGH�

���� %LRDFFXPXODWLH
(U�]LMQ�JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU�

���� 0RELOLWHLW�LQ�GH�ERGHP
(U�]LMQ�JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU�

���� 5HVXOWDWHQ�YDQ�3%7��HQ�]3]%�EHRRUGHOLQJ
(U�]LMQ�JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU�

���� $QGHUH�VFKDGHOLMNH�HIIHFWHQ
(U�]LMQ�JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU�

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

&KLWLQH��YDQ�NUDEVFKHOSHQ

DUWLNHOQXPPHU������

%HOJL��QO� 3DJLQD�������
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�58%5,(.�����,QVWUXFWLHV�YRRU�YHUZLMGHULQJ
���� $IYDOYHUZHUNLQJVPHWKRGHQ

9RRU�YXLOYHUZHUNLQJ�]LFK�ZHQGHQ�WRW�GH�YHUDQWZRRUGHOLMNH�HUNHQGH�YXLOYHUZHUNHU�

,QIRUPDWLH�EHWUHIIHQGH�DIYDOZDWHUOR]LQJ
$IYDO�QLHW�LQ�GH�JRRWVWHHQ�ZHUSHQ�

���� 5HOHYDQWH�EHSDOLQJHQ�LQ]DNH�DIYDOSUHYHQWLH
'H�WRHNHQQLQJ�YDQ�GH�DIYDOVOHXWHOQXPPHUV�DIYDOPDUNHULQJHQ�GLHQW�FRQIRUP�$99�EUDQFKH��HQ�SURFHV�
VSHFLILHN�SODDWV�WH�YLQGHQ�

���� 2SPHUNLQJHQ
$IYDO�ZRUGW�JHVFKHLGHQ�LQ�GH�FDWHJRULHQ�GLH�DI]RQGHUOLMN�NXQQHQ�ZRUGHQ�EHKDQGHOG�GRRU�GH�ORNDOH
RI�QDWLRQDOH�DIYDOEHKHHUGLHQVWHQ��/HW�DOVWXEOLHIW�RS�GH�UHOHYDQWH�QDWLRQDOH�RI�UHJLRQDOH�EHSDOLQJHQ�

�58%5,(.�����,QIRUPDWLH�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�KHW�YHUYRHU
���� 91�QXPPHU �QLHW�RQGHUZRUSHQ�DDQ�WUDQVSRUW�YRRUVFKULIWHQ�

���� -XLVWH�YHUYRHUVQDDP�RYHUHHQNRPVWLJ�GH
PRGHOUHJOHPHQWHQ�YDQ�GH�91

QLHW�UHOHYDQW

���� 7UDQVSRUWJHYDUHQNODVVH�Q� QLHW�UHOHYDQW

.ODVVH �

���� 9HUSDNNLQJVJURHS QLHW�UHOHYDQW�JHHQ�YHUSDNNLQJVJURHS�WRHJHZH]HQ

���� 0LOLHXJHYDUHQ JHHQ��QLHW�JHYDDUOLMN�YRRU�KHW�PLOLHX��YROJHQV�GH�YRRUVFKULI�
WHQ�YRRU�WUDQVSRUW�YDQ�JHYDDUOLMNH�JRHGHUHQ�

���� %LM]RQGHUH�YRRU]RUJHQ�YRRU�GH�JHEUXLNHU
(U�LV�JHHQ�YHUGHUH�LQIRUPDWLH�

���� 9HUYRHU�LQ�EXON�RYHUHHQNRPVWLJ�ELMODJH�,,�ELM�0$532/�HQ�GH�,%&�FRGH
'H�ODGLQJ�LV�QLHW�EHGRHOG�RP�LQ�EXON�WH�ZRUGHQ�YHUYRHUG�

���� ,QIRUPDWLH�YRRU�HONH�YDQ�GH�91�UHJOHPHQWHQ

ȏ�9HUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�JRHGHUHQ�RYHU�GH�ZHJ��SHU�VSRRU�RI�RYHU�GH�ELQQHQZDWHUHQ��$'5�5,'�
$'1�
1LHW�RQGHUZRUSHQ�DDQ�KHW�$'5��5,'�HQ�$'1�

ȏ�,QWHUQDWLRQDOH�&RGH�YRRU�KHW�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�VWRIIHQ�RYHU�]HH��,0'*�
1LHW�RQGHUZRUSHQ�DDQ�KHW�,0'*�

ȏ�,QWHUQDWLRQDOH�2UJDQLVDWLH�YRRU�%XUJHUOXFKWYDDUW��,&$2�,$7$�'*5�
1LHW�RQGHUZRUSHQ�DDQ�KHW�,&$2�,$7$�

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

&KLWLQH��YDQ�NUDEVFKHOSHQ

DUWLNHOQXPPHU������

%HOJL��QO� 3DJLQD�������
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�58%5,(.�����5HJHOJHYLQJ
���� 6SHFLILHNH�YHLOLJKHLGV���JH]RQGKHLGV��HQ�PLOLHXUHJOHPHQWHQ�HQ��ZHWJHYLQJ�YRRU�GH�VWRI�RI�KHW

PHQJVHO

5HOHYDQWH�EHSDOLQJHQ�YDQ�GH�(XURSHVH�8QLH��(8�

ȏ�9HURUGHQLQJ����������(8�EHWUHIIHQGH�GH�LQ��HQ�XLWYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�FKHPLVFKH�VWRIIHQ��3,&�
1LHW�YHUPHOG�

ȏ�9HURUGHQLQJ�����������(*�EHWUHIIHQGH�GH�R]RQODDJ�DIEUHNHQGH�VWRIIHQ
1LHW�YHUPHOG�

ȏ�9HURUGHQLQJ����������(*�EHWUHIIHQGH�SHUVLVWHQWH�RUJDQLVFKH�YHURQWUHLQLJHQGH�VWRIIHQ��323�
1LHW�YHUPHOG�

ȏ�%HSHUNLQJHQ�RYHUHHQNRPVWLJ�5($&+��ELMODJH�;9,,
QLHW�YHUPHOG

ȏ�%HSHUNLQJHQ�RYHUHHQNRPVWLJ�5($&+��7LWHO�9,,,
*HHQ�

ȏ�/LMVW�YDQ�DXWRULVDWLHSOLFKWLJH�VWRIIHQ��5($&+��ELMODJH�;,9��69+&���NDQGLGDDW�OLMVW
QLHW�YHUPHOG

ȏ�6HYHVR�5LFKWOLMQ

��������(8��6HYHVR�,,,�

1U� *HYDDUOLMNH�VWRI�JHYDUHQFDWHJRULHQ 'UHPSHOZDDUGHQ��WRQ��YRRU�WRHSDVVLQJ
YDQ�YRRUVFKULIWHQ�YRRU�ODJHGUHPSHOLQ�
ULFKWLQJHQ�HQ�KRJHGUHPSHOLQULFKWLQJHQ

1RWHQ

QLHW�WRHJHNHQG

ȏ�5LFKWOLMQ��������((*�EHWUHIIHQGH�DURVROV

9XOSDUWLM
5LFKWOLMQ�GHFRUDWLHYH�YHUYHQ����������(*�

926�JHKDOWH ���

5LFKWOLMQ�RYHU�LQGXVWULHHPLVVLH��926����������(8�

926�JHKDOWH ���

5LFKWOLMQ���������(8�EHWUHIIHQGH�EHSHUNLQJ�YDQ�KHW�JHEUXLN�YDQ�EHSDDOGH�JHYDDUOLMNH�VWRIIHQ�LQ
HOHNWULVFKH�HQ�HOHNWURQLVFKH�DSSDUDWXXU��5R+6����%LMODJH�,,
QLHW�YHUPHOG

9HURUGHQLQJ����������(*�EHWUHIIHQGH�GH�LQVWHOOLQJ�YDQ�HHQ�(XURSHHV�UHJLVWHU�LQ]DNH�GH�XLWVWRRW
HQ�RYHUEUHQJLQJ�YDQ�YHURQWUHLQLJHQGH�VWRIIHQ��3575�
QLHW�YHUPHOG

5LFKWOLMQ���������(*�WRW�YDVWVWHOOLQJ�YDQ�HHQ�NDGHU�YRRU�FRPPXQDXWDLUH�PDDWUHJHOHQ
EHWUHIIHQGH�KHW�ZDWHUEHOHLG
QLHW�YHUPHOG

9HURUGHQLQJ���������(8�RYHU�KHW�RS�GH�PDUNW�EUHQJHQ�HQ�KHW�JHEUXLN�YDQ�SUHFXUVRUHQ�YRRU
H[SORVLHYHQ
QLHW�YHUPHOG

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

&KLWLQH��YDQ�NUDEVFKHOSHQ

DUWLNHOQXPPHU������

%HOJL��QO� 3DJLQD�������
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9HURUGHQLQJ����������(&�KRXGHQGH�YRRUVFKULIWHQ�YRRU�KHW�WRH]LFKW�RS�GH�KDQGHO�WXVVHQ�GH
*HPHHQVFKDS�HQ�GHUGH�ODQGHQ�LQ�GUXJVSUHFXUVRUHQ
QLHW�YHUPHOG

1DWLRQDOH�LQYHQWDULVVHQ
6WRI�LV�RSJHQRPHQ�LQ�GH�YROJHQGH�QDWLRQDOH�LQYHQWDULVVHQ�

/DQG 1DWLRQDOH�LQYHQWDULVVHQ 6WDWXV

$8 $,&6 VWRI�LV�JHOLMVW

&$ 1'6/ VWRI�LV�JHOLMVW

&1 ,(&6& VWRI�LV�JHOLMVW

(8 (&6, VWRI�LV�JHOLMVW

.5 .(&, VWRI�LV�JHOLMVW

1= 1=,R& VWRI�LV�JHOLMVW

7: 7&6, VWRI�LV�JHOLMVW

86 76&$ VWRI�LV�JHOLMVW

/HJHQGD
$,&6 $XVWUDOLDQ�,QYHQWRU\�RI�&KHPLFDO�6XEVWDQFHV
(&6, (*�,QYHQWDULV��(,1(&6��(/,1&6��1/3�
,(&6& ,QYHQWRU\�RI�([LVWLQJ�&KHPLFDO�6XEVWDQFHV�3URGXFHG�RU�,PSRUWHG�LQ�&KLQD
.(&, .RUHD�([LVWLQJ�&KHPLFDOV�,QYHQWRU\
1'6/ 1RQ�GRPHVWLF�6XEVWDQFHV�/LVW��1'6/�
1=,R& 1HZ�=HDODQG�,QYHQWRU\�RI�&KHPLFDOV
7&6, 7DLZDQ�&KHPLFDO�6XEVWDQFH�,QYHQWRU\
76&$ 7R[LF�6XEVWDQFH�&RQWURO�$FW

���� &KHPLVFKH�YHLOLJKHLGVEHRRUGHOLQJ
9RRU�GH]H�VWRI�LV�JHHQ�FKHPLVFKH�YHLOLJKHLGVEHRRUGHOLQJ�XLWJHYRHUG�

�58%5,(.�����2YHULJH�LQIRUPDWLH
$INRUWLQJHQ�HQ�DFURQLHPHQ

$IN� %HVFKULMYLQJHQ�YDQ�GH�JHEUXLNWH�DINRUWLQJHQ

$'1 $FFRUG�HXURS«HQ�UHODWLI�DX�WUDQVSRUW�LQWHUQDWLRQDOH�GHV�PDUFKDQGLVHV�'DQJHUHXVHV�SDU�YRLHV�GH�QDYLJDWLRQ
,QW«ULHXUHV��(XURSHVH�2YHUHHQNRPVW�EHWUHIIHQGH�KHW�LQWHUQDWLRQDOH�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�JRHGHUHQ�RYHU
GH�ELQQHQZDWHUHQ�

$'5 $FFRUG�HXURS«HQ�UHODWLI�DX�WUDQVSRUW�LQWHUQDWLRQDOH�GHV�PDUFKDQGLVHV�'DQJHUHXVHV�SDU�URXWH��(XURSHVH
2YHUHHQNRPVW�EHWUHIIHQGH�KHW�LQWHUQDWLRQDOH�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�JRHGHUHQ�RYHU�GH�ZHJ�

&$6 &KHPLFDO�$EVWUDFWV�6HUYLFH��GDWDEDVH�YRRU�FKHPLVFKH�VWRIIHQ�HQ�KXQ�XQLHNHQXPPHU��KHW�&$6�UHJLVWUDWLH�
QXPPHU�

&/3 9HURUGHQLQJ��(*��QU������������EHWUHIIHQGH�GH�LQGHOLQJ��HWLNHWWHULQJ�HQ�YHUSDNNLQJ��&ODVVLILFDWLRQ��/DEHO�
OLQJ�DQG�3DFNDJLQJ��YDQ�VWRIIHQ�HQ�PHQJVHOV

&05 &DUFLQRJHHQ��0XWDJHHQ�RI�5HSURGXFWLHWR[LVFK

&: FHLOLQJZDDUGH��SODIRQGZDDUGH�

'*5 'DQJHURXV�*RRGV�5HJXODWLRQV��YRRUVFKULIWHQ�YRRU�KHW�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�JRHGHUHQ��]LH�,$7$�'*5

(,1(&6 (XURSHDQ�,QYHQWRU\�RI�([LVWLQJ�&RPPHUFLDO�&KHPLFDO�6XEVWDQFHV��HXURSHVH�LQYHQWDULV�YDQ�EHVWDDQGH�FKH�
PLVFKH�KDQGHOVVWRIIHQ�

(/,1&6 (XURSHDQ�/LVW�RI�1RWLILHG�&KHPLFDO�6XEVWDQFHV��(XURSHVH�OLMVW�YDQ�EHNHQGJHPDDNWH�FKHPLVFKH�VWRIIHQ�

*+6 �:HUHOGZLMG�JHKDUPRQLVHHUG�V\VWHHP�YRRU�GH�LQGHOLQJ�HQ�HWLNHWWHULQJ�YDQ�FKHPLVFKH�VWRIIHQ���RQWZLNNHOG
GRRU�GH�9HUHQLJGH�1DWLHV

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

&KLWLQH��YDQ�NUDEVFKHOSHQ

DUWLNHOQXPPHU������

%HOJL��QO� 3DJLQD��������
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$IN� %HVFKULMYLQJHQ�YDQ�GH�JHEUXLNWH�DINRUWLQJHQ

,$7$ ,QWHUQDWLRQDO�$LU�7UDQVSRUW�$VVRFLDWLRQ

,$7$�'*5 'DQJHURXV�*RRGV�5HJXODWLRQV��'*5��YRRU�GH�OXFKWYDDUW��,$7$�

,&$2 ,QWHUQDWLRQDO�&LYLO�$YLDWLRQ�2UJDQL]DWLRQ��,QWHUQDWLRQDOH�2UJDQLVDWLH�YRRU�%XUJHUOXFKWYDDUW�

,0'* ,QWHUQDWLRQDOH�&RGH�YRRU�KHW�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�VWRIIHQ�RYHU�]HH��,0'*�FRGH�

0$532/ ,QWHUQDWLRQDDO�9HUGUDJ�WHU�YRRUNRPLQJ�YDQ�YHURQWUHLQLJLQJ�GRRU�VFKHSHQ��DIN��YDQ�PDULHQH�YHURQWUHLQLJHU�

0RQLWHXU�%HO�
JH

.RQLQNOLMN�EHVOXLW�WRW�ZLM]LJLQJ�YDQ�KHW�NRQLQNOLMN�EHVOXLW�YDQ����PDDUW������EHWUHIIHQGH�GH�EHVFKHUPLQJ�YDQ
GH�JH]RQGKHLG�HQ�GH�YHLOLJKHLG�YDQ�GH�ZHUNQHPHUV�WHJHQ�GH�ULVLFRȇV�YDQ�FKHPLVFKH�DJHQWLD�RS�KHW�ZHUN

1/3 1R�/RQJHU�3RO\PHU��QLHW�ODQJHU�SRO\PHHU�

3%7 3HUVLVWHQW��%LRDFFXPXOHUHQG�HQ�7R[LVFK

SSP GHHOWMHV�SHU�PLOMRHQ

5($&+ 5HJLVWUDWLRQ��(YDOXDWLRQ��$XWKRULVDWLRQ�DQG�5HVWULFWLRQ�RI�&KHPLFDOV��UHJLVWUDWLH�HQ�EHRRUGHOLQJ�YDQ��HQ�DX�
WRULVDWLH�HQ�EHSHUNLQJHQ�WHQ�DDQ]LHQ�YDQ�FKHPLVFKH�VWRIIHQ�

5,' 5ªJOHPHQW�FRQFHUQDQW�OH�WUDQVSRUW�,QWHUQDWLRQDO�IHUURYLDLUH�GHV�PDUFKDQGLVHV�'DQJHUHXVHV��5HJOHPHQW�EH�
WUHIIHQGH�KHW�LQWHUQDWLRQDDO�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�JRHGHUHQ�RYHU�KHW�VSRRU�

69+& ]HHU�]RUJZHNNHQGH�VWRI

7**����PLQ NRUWHWLMGVZDDUGH

7**���XXU WLMG�JHZRJHQ�JHPLGGHOGH

926 YOXFKWLJH�RUJDQLVFKH�VWRIIHQ

]3]% ]HHU�SHUVLVWHQW�HQ�]HHU�ELRDFFXPXOHUHQG

%HODQJULMNH�OLWHUDWXXUUHIHUHQWLHV�HQ�JHJHYHQVEURQQHQ
� 9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8
� 9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������&/3��(8�*+6�
� 'DQJHURXV�*RRGV�5HJXODWLRQV��'*5��YRRU�GH�OXFKWYDDUW��,$7$�
� ,QWHUQDWLRQDOH�&RGH�YRRU�KHW�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�VWRIIHQ�RYHU�]HH��,0'*�

/LMVW�YDQ�UHOHYDQWH�]LQQHQ��FRGH�HQ�YROXLW�JHVFKUHYHQ�WHNVW�]RDOV�LQ�KRRIGVWXN���HQ���YHUPHOG�
QLHW�UHOHYDQW�

'LVFODLPHU
:LM�YHUNODUHQ�QDDU�RQV�EHVWH�JHZHWHQ�GDW�GH�LQ�GLW�YHLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG�RSJHQRPHQ�JHJHYHQV
RYHUHHQNRPHQ�PHW�RQ]H�NHQQLVVWDQG�WHQ�WLMGH�YDQ�GH�GUXN��'H�LQIRUPDWLH�PRHWHQ�DDQZLM]LQJHQ�YRRU
GH�YHLOLJH�RPJDQJ�PHW�KHW�LQ�GLW�YHLOLJKHLGVEODG�JHQRHPGH�SURGXFW�ELM�RSVODJ��YHUZHUNLQJ��WUDQVSRUW
HQ�DIYDOYHUZHUNLQJ�EHYDWWHQ��'H�JHJHYHQV�]LMQ�QLHW�RYHUGUDDJEDDU�RS�DQGHUH�SURGXFWHQ��9RRU�]RYHU
KHW�SURGXFW�PHW�DQGHU�PDWHULDDO�YHUPHQJG�RI�YHUZHUNW�ZRUGW�]LMQ�GH�JHJHYHQV�YDQ�GLW�YHLOLJKHLGV�
EDOG�QLHW�]RQGHU�PHHU�RS�KHW�RS�GLH�PDQLHU�JHSURGXFHHUGH�QLHXZH�PDWHULDDO�RYHUGUDDJEDDU�

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

&KLWLQH��YDQ�NUDEVFKHOSHQ

DUWLNHOQXPPHU������

%HOJL��QO� 3DJLQD��������
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�58%5,(.����,GHQWLILFDWLH�YDQ�GH�VWRI�RI�KHW�PHQJVHO�HQ�YDQ�GH�YHQQRRWVFKDS�
RQGHUQHPLQJ
��� 3URGXFWLGHQWLILFDWLH

,GHQWLILFDWLH�YDQ�GH�VWRI =HWPHHO�YDQ�DDUGDSSHOHQ

$UWLNHOQXPPHU ����

5HJLVWUDWLHQXPPHU��5($&+� 'H]H�LQIRUPDWLH�LV�QLHW�EHVFKLNEDDU�

(*�QXPPHU ���������

&$6�QXPPHU ���������

��� 5HOHYDQW�JH±GHQWLILFHHUG�JHEUXLN�YDQ�GH�VWRI�RI�KHW�PHQJVHO�HQ�RQWUDGHQ�JHEUXLN

*H±GHQWLILFHHUGH�JHEUXLNHQ� ODERUDWRULXPFKHPLFDOLQ
DQDO\WLVFKH�HQ�ODERUDWRULXPWRHSDVVLQJHQ

��� 'HWDLOV�EHWUHIIHQGH�GH�YHUVWUHNNHU�YDQ�KHW�YHLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
&DUO�5RWK�*PE+���&R�.*
6FKRHPSHUOHQVWU�����
'�������.DUOVUXKH
'XLWVODQG

7HOHIRRQ�����������������������
7HOHID[�������������������������
H�PDLO��VLFKHUKHLW#FDUOURWK�GH
:HEVLWH��ZZZ�FDUOURWK�GH

%HYRHJGH�SHUVRRQ�GLH�YRRU�KHW
YHLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG�YHUDQWZRRUGHOLMN�LV

��'HSDUWPHQW�+HDOWK��6DIHW\�DQG�(QYLURQPHQW

H�PDLO��EHYRHJGH�SHUVRRQ� ��VLFKHUKHLW#FDUOURWK�GH

��� 7HOHIRRQQXPPHU�YRRU�QRRGJHYDOOHQ

,QIRUPDWLHGLHQVW�YRRU�QRRGJHYDOOHQ 3RLVRQ�&HQWUH�0XQLFK������������������

�58%5,(.����,GHQWLILFDWLH�YDQ�GH�JHYDUHQ
��� ,QGHOLQJ�YDQ�GH�VWRI�RI�KHW�PHQJVHO

,QGHOLQJ�RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������&/3�
'H]H�VWRI�YROGRHW�QLHW�DDQ�GH�FULWHULD�YRRU�HHQ�LQGHOLQJ�RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ�1U������������
(*�

��� (WLNHWWHULQJVHOHPHQWHQ

(WLNHWWHULQJ�RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������&/3�
QLHW�YHUHLVW

6LJQDDOZRRUG QLHW�YHUHLVW

��� $QGHUH�JHYDUHQ
(U�LV�JHHQ�YHUGHUH�LQIRUPDWLH�

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

=HWPHHO�YDQ�DDUGDSSHOHQ��S�D���$&6���RSORVEDDU

DUWLNHOQXPPHU������
9HUVLH������QO
9HUYDQJW�GH�YHUVLH�YDQ������������
9HUVLH�����

GDWXP�YDQ�VDPHQVWHOOLQJ�
����������

+HU]LHQLQJ������������

%HOJL��QO� 3DJLQD�������
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�58%5,(.����6DPHQVWHOOLQJ�HQ�LQIRUPDWLH�RYHU�GH�EHVWDQGGHOHQ
��� 6WRIIHQ

1DDP�YDQ�GH�VWRI =HWPHHO�YDQ�DDUGDSSHOHQ

(*�QXPPHU ���������

&$6�QXPPHU ���������

0ROHFXXOIRUPXOH �&ೖ+2ೕ�Q

�58%5,(.����(HUVWHKXOSPDDWUHJHOHQ
��� %HVFKULMYLQJ�YDQ�GH�HHUVWHKXOSPDDWUHJHOHQ

$OJHPHQH�RSPHUNLQJHQ
9HURQWUHLQLJGH�NOHGLQJ�XLWWUHNNHQ�

%LM�LQDGHPLQJ
9RRU�YHUVH�OXFKW�]RUJHQ�

%LM�KXLGFRQWDFW
+XLG�PHW�ZDWHU�DIVSRHOHQ�DIGRXFKHQ�

%LM�RRJFRQWDFW
9RRU]LFKWLJ�DIVSRHOHQ�PHW�ZDWHU�JHGXUHQGH�HHQ�DDQWDO�PLQXWHQ�

%LM�LQVOLNNHQ
'H�PRQG�VSRHOHQ��%LM�RQZHO�YRHOHQ�HHQ�DUWV�UDDGSOHJHQ�

��� %HODQJULMNVWH�DFXWH�HQ�XLWJHVWHOGH�V\PSWRPHQ�HQ�HIIHFWHQ
7RW�QX�]LMQ�JHHQ�V\PSWRPHQ�HQ�HIIHFWHQ�EHNHQG

��� 9HUPHOGLQJ�YDQ�GH�RQPLGGHOOLMNH�YHUHLVWH�PHGLVFKH�YHU]RUJLQJ�HQ�VSHFLDOH�EHKDQGHOLQJ
JHHQ

�58%5,(.����%UDQGEHVWULMGLQJVPDDWUHJHOHQ
��� %OXVPLGGHOHQ

*HVFKLNWH�EOXVPLGGHOHQ
%OXVPDDWUHJHOHQ�DIVWHPPHQ�RS�GH�RPJHYLQJ
VSURHLZDWHU��VFKXLP��GURRJ�EOXVSRHGHU��NRROGLR[LGH��&2��

2QJHVFKLNWH�EOXVPLGGHOHQ
YROOH�ZDWHUVWUDDO

��� 6SHFLDOH�JHYDUHQ�GLH�GRRU�GH�VWRI�RI�KHW�PHQJVHO�ZRUGHQ�YHURRU]DDNW
%UDQGEDDU�

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

=HWPHHO�YDQ�DDUGDSSHOHQ��S�D���$&6���RSORVEDDU

DUWLNHOQXPPHU������

%HOJL��QO� 3DJLQD�������



 

Passende Beoordeling plaatsen platte oesters windpark Gemini – Herziene versie 5 augustus 2021 110 

  

*HYDDUOLMNH�YHUEUDQGLQJVSURGXFWHQ
,Q�JHYDO�YDQ�EUDQG�NDQ�RQWVWDDQ��NRROVWRIPRQR[LGH��&2���NRROGLR[LGH��&2��

��� $GYLHV�YRRU�EUDQGZHHUOLHGHQ
0HW�QRUPDOH�YRRU]RUJHQ�YDQDI�HHQ�UHGHOLMNH�DIVWDQG�EOXVVHQ��'UDDJ�RQDIKDQNHOLMNH�DGHPKDOLQJVDS�
SDUDWXXU�

�58%5,(.����0DDWUHJHOHQ�ELM�KHW�DFFLGHQWHHO�YULMNRPHQ�YDQ�GH�VWRI�RI�KHW
PHQJVHO
��� 3HUVRRQOLMNH�YRRU]RUJVPDDWUHJHOHQ��EHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ�HQ�QRRGSURFHGXUHV

9RRU�DQGHUH�SHUVRQHQ�GDQ�GH�KXOSGLHQVWHQ
6WRI�QLHW�LQDGHPHQ�

��� 0LOLHXYRRU]RUJVPDDWUHJHOHQ
9HUPLMGHQ�GDW�KHW�SURGXFW�LQ�DIYRHUNDQDOHQ��RSSHUYODNWHZDWHU�RI�JURQGZDWHU�WHUHFKWNRPW�

��� ,QVOXLWLQJV��HQ�UHLQLJLQJVPHWKRGHQ�HQ��PDWHULDDO

$GYLHV�RYHU�KRH�KHW�JHPRUVWH�SURGXFW�PRHW�ZRUGHQ�LQJHVORWHQ
$IGHNNHQ�YDQ�DIYRHUNDQDOHQ�

$GYLHV�RYHU�KRH�KHW�JHPRUVWH�SURGXFW�PRHW�ZRUGHQ�RSJHUXLPG
0HFKDQLVFK�RSQHPHQ�

$QGHUH�LQIRUPDWLH�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�KHW�OR]HQ�RI�YULMNRPHQ
,Q�JHVFKLNWH�EHKRXGHUV�YRRU�YHUZLMGHULQJ�EUHQJHQ�

��� 9HUZLM]LQJ�QDDU�DQGHUH�UXEULHNHQ
*HYDDUOLMNH�YHUEUDQGLQJVSURGXFWHQ��]LH�UXEULHN����3HUVRRQOLMNH�EHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ��]LH�UXEULHN���
&KHPLVFK�RS�HONDDU�LQZHUNHQGH�PDWHULDOHQ��]LH�UXEULHN�����,QVWUXFWLHV�YRRU�YHUZLMGHULQJ��]LH�UXEULHN
���

�58%5,(.����+DQWHULQJ�HQ�RSVODJ
��� 9RRU]RUJVPDDWUHJHOHQ�YRRU�KHW�YHLOLJ�KDQWHUHQ�YDQ�GH�VWRI�RI�KHW�PHQJVHO

6WRIRQWZLNNHOLQJ�YHUPLMGHQ�

$GYLHV�LQ]DNH�DOJHPHQH�EHURHSVPDWLJH�K\JLQH
9RRU�ZHUNSDX]H�HQ�ZHUNHLQGH�KDQGHQ�ZDVVHQ�

��� 9RRUZDDUGHQ�YRRU�HHQ�YHLOLJH�RSVODJ��PHW�LQEHJULS�YDQ�LQFRPSDWLEHOH�SURGXFWHQ
,Q�JRHG�JHVORWHQ�YHUSDNNLQJ�EHZDUHQ��2S�HHQ�GURJH�SODDWV�EHZDUHQ�

,QFRPSDWLEHOH�VWRIIHQ�RI�PHQJVHOV
/HW�RS�DGYLHV�YRRU�RSVODJ�YDQ�FKHPLVFKH�VWRIIHQ�

2YHUZHJLQJ�YDQ�DQGHU�DGYLHV

ȏ�9HQWLODWLHYHUHLVWHQ
*HEUXLN�YDQ�SODDWVHOLMNH�HQ�DOJHKHOH�YHQWLODWLH�

ȏ�6SHFLILHNH�RQWZHUSHQ�YRRU�RSVODJUXLPWHQ�RI��YDWHQ
$DQEHYROHQ�RSVODJWHPSHUDWXXU��&���rߝȂߝ���

��� 6SHFLILHN�HLQGJHEUXLN
(U�LV�JHHQ�LQIRUPDWLH�EHVFKLNEDDU�

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

=HWPHHO�YDQ�DDUGDSSHOHQ��S�D���$&6���RSORVEDDU

DUWLNHOQXPPHU������

%HOJL��QO� 3DJLQD�������
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�58%5,(.����0DDWUHJHOHQ�WHU�EHKHHUVLQJ�YDQ�EORRWVWHOOLQJ�SHUVRRQOLMNH
EHVFKHUPLQJ
��� &RQWUROHSDUDPHWHUV

1DWLRQDOH�JUHQVZDDUGHQ

*UHQVZDDUGHQ�YRRU�EHURHSVPDWLJH�EORRWVWHOOLQJ��JUHQ]HQ�YRRU�GH�EORRWVWHOOLQJ�RS�KHW�ZHUN�

/DQG 6WRIQDDP 1RWDWLH ,GHQWLILFD�
WLH

7**���XXU
>PJ�Pu@

7**���
PLQ�>PJ�

Pu@

%URQ

%( VWRI L 9/�9&' �� 0RQLWHXU�%HOJH

%( VWRI U 9/�9&' � 0RQLWHXU�%HOJH

1RWDWLH
L ,QKDOHHUEDDU�IUDFWLH
U 5HVSLUDEHO�IUDFWLH
7**����PLQ .RUWHWLMGVZDDUGH��JUHQVZDDUGH�YRRU�NRUWVWRQGLJH�EORRWVWHOOLQJ���JUHQVZDDUGH�GLH�QLHW�PDJ�ZRUGHQ�RYHUVFKUHGHQ

HQ�GLH�JHOGW��YRRU�HHQ�SHULRGH�YDQ����PLQXWHQ��EHKRXGHQV�DQGHUV�YHUPHOG�
7**���XXU 7LMG�JHZRJHQ�JHPLGGHOGH��JUHQVZDDUGH�YRRU�ODQJGXULJH�EORRWVWHOOLQJ���JHPHWHQ�RI�EHUHNHQG�RS�EDVLV�YDQ�HHQ�UH�

IHUHQWLHSHULRGH�YDQ�DFKW�XXU��EHKRXGHQV�DQGHUV�YHUPHOG�

��� 0DDWUHJHOHQ�WHU�EHKHHUVLQJ�YDQ�EORRWVWHOOLQJ

,QGLYLGXHOH�EHVFKHUPLQJVPDDWUHJHOHQ��SHUVRRQOLMNH�EHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ�

%HVFKHUPLQJ�YDQ�GH�RJHQ�KHW�JH]LFKW

9HLOLJKHLGVEULO�PHW�]LMEHVFKHUPLQJ�GUDJHQ�

%HVFKHUPLQJ�YDQ�GH�KXLG

ȏ�EHVFKHUPLQJ�YDQ�GH�KDQGHQ
'UDDJ�JHVFKLNWH�KDQGVFKRHQHQ��*HVFKLNW�]LMQ�YROJHQV�(1�����EHSURHIGH�KDQGVFKRHQHQ�WHJHQ�FKHPL�
FDOLQ�

ȏ��VRRUW�PDWHULDDO
1%5��1LWULOUXEEHU�

ȏ�PDWHULDDOGLNWH
!�����PP

ȏ�GRRUEUDDNWLMG�YDQ�KHW�KDQGVFKRHQPDWHULDDO
!����PLQXWHQ��SHUPHDWLHQLYHDX����

ȏ�DQGHUH�EHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ
5XVWSHULRGHQ�YRRU�UHJHQHUDWLH�YDQ�GH�KXLG�LQODVVHQ��3UHYHQWLHYH�KXLGEHVFKHUPLQJ��KXLGEHVFKHUPHQ�
GH�FUªPHV��ZRUGW�DDQEHYROHQ�

%HVFKHUPLQJ�YDQ�GH�DGHPKDOLQJVRUJDQHQ

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

=HWPHHO�YDQ�DDUGDSSHOHQ��S�D���$&6���RSORVEDDU
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$GHPEHVFKHUPLQJ�LV�QRRG]DNHOLMN�ELM��6WRIRQWZLNNHOLQJ��'HHOWMHVILOWHU��(1�������3���ILOWHUW�PLQVWHQV
����YDQ�GH�OXFKWSDUWLNHOV��NOHXUFRGH��ZLW��

%HKHHUVLQJ�YDQ�PLOLHXEORRWVWHOOLQJ
9HUPLMGHQ�GDW�KHW�SURGXFW�LQ�DIYRHUNDQDOHQ��RSSHUYODNWHZDWHU�RI�JURQGZDWHU�WHUHFKWNRPW�

�58%5,(.����)\VLVFKH�HQ�FKHPLVFKH�HLJHQVFKDSSHQ
��� ,QIRUPDWLH�RYHU�I\VLVFKH�HQ�FKHPLVFKH�EDVLVHLJHQVFKDSSHQ

9RRUNRPHQ

)\VLVFKH�WRHVWDQG YDVW��SRHGHU�

.OHXU ZLW

*HXU JHXUORRV

*HXUGUHPSHOZDDUGH *HHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU

$QGHUH�I\VLVFKH�HQ�FKHPLVFKH�SDUDPHWHUV

S+�ZDDUGH �ZDWHU���ߝȂߝ������J�O�����r&�

6PHOW��YULHVSXQW &����rߝȂߝ���

%HJLQNRRNSXQW�HQ�NRRNWUDMHFW �'H]H�LQIRUPDWLH�LV�QLHW�EHVFKLNEDDU�

9ODPSXQW QLHW�WRHSDVEDDU

9HUGDPSLQJVVQHOKHLG JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU

2QWYODPEDDUKHLG��YDVW��JDV� *HHQ�LQIRUPDWLH�EHVFKLNEDDU

([SORVLHJUHQVZDDUGHQ

ȏ�RQGHUVWH�H[SORVLHJUHQV��/(/� GH]H�LQIRUPDWLH�LV�QLHW�EHVFKLNEDDU

ȏ�ERYHQVWH�H[SORVLHJUHQV��8(/� GH]H�LQIRUPDWLH�LV�QLHW�EHVFKLNEDDU

([SORVLHJUHQ]HQ�YDQ�VWRIZRONHQ GH]H�LQIRUPDWLH�LV�QLHW�EHVFKLNEDDU

'DPSVSDQQLQJ 'H]H�LQIRUPDWLH�LV�QLHW�EHVFKLNEDDU�

'LFKWKHLG 'H]H�LQIRUPDWLH�LV�QLHW�EHVFKLNEDDU�

'DPSGLFKWKHLG 'H]H�LQIRUPDWLH�LV�QLHW�EHVFKLNEDDU�

%XONGLFKWKHLG a�����NJ�Pu

5HODWLHYH�GLFKWKHLG (U�LV�ELM�GH]H�HLJHQVFKDS�JHHQ�LQIRUPDWLH�EHVFKLN�
EDDU�

2SORVEDDUKHLG

2SORVEDDUKHLG�LQ�ZDWHU a����J�O�ELM����r&

9HUGHOLQJVFRIILFLQW

Q�RFWDQRO�ZDWHU��ORJ�.2:� 'H]H�LQIRUPDWLH�LV�QLHW�EHVFKLNEDDU�

=HOIRQWEUDQGLQJVWHPSHUDWXXU (U�LV�ELM�GH]H�HLJHQVFKDS�JHHQ�LQIRUPDWLH�EHVFKLN�
EDDU�

2QWOHGLQJVWHPSHUDWXXU !����r&

9LVFRVLWHLW QLHW�UHOHYDQW���YDVWH�VWRI�

2QWSORIILQJVHLJHQVFKDSSHQ LV�QLHW�DOV�RQWSORIEDUH�VWRI�LQ�WH�GHOHQ

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

=HWPHHO�YDQ�DDUGDSSHOHQ��S�D���$&6���RSORVEDDU
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2[LGHUHQGH�HLJHQVFKDSSHQ JHHQ

��� 2YHULJH�LQIRUPDWLH
(U�LV�JHHQ�YHUGHUH�LQIRUPDWLH�

�58%5,(.�����6WDELOLWHLW�HQ�UHDFWLYLWHLW
���� 5HDFWLYLWHLW

6WRIH[SORVLYLWHLW�

���� &KHPLVFKH�VWDELOLWHLW
+HW�PDWHULDDO�LV�VWDELHO�RQGHU�QRUPDOH�DWPRVIHULVFKH�RPVWDQGLJKHGHQ�HQ�YHUZDFKWH�WHPSHUDWXXU�HQ
GUXN�ELM�RSVODJ�HQ�KDQWHULQJ�

���� 0RJHOLMNH�JHYDDUOLMNH�UHDFWLHV
*HHQ�JHYDDUOLMNH�UHDFWLHV�EHNHQG

���� 7H�YHUPLMGHQ�RPVWDQGLJKHGHQ
9HUZLMGHUG�KRXGHQ�YDQ�ZDUPWH���2QWOHGLQJ�JHVFKLHGW�YDQDI�WHPSHUDWXUHQ�YDQ��!����r&�

���� &KHPLVFK�RS�HONDDU�LQZHUNHQGH�PDWHULDOHQ
(U�LV�JHHQ�YHUGHUH�LQIRUPDWLH�

���� *HYDDUOLMNH�RQWOHGLQJVSURGXFWHQ
*HYDDUOLMNH�YHUEUDQGLQJVSURGXFWHQ��]LH�UXEULHN���

�58%5,(.�����7R[LFRORJLVFKH�LQIRUPDWLH
���� ,QIRUPDWLH�RYHU�WR[LFRORJLVFKH�HIIHFWHQ

$FXWH�WR[LFLWHLW
,V�QLHW�DOV�DFXXW�WR[LVFK�LQ�WH�GHOHQ�

+XLGFRUURVLH��LUULWDWLH
,V�QLHW�DOV�ELMWHQG�LUULWHUHQG�YRRU�GH�KXLG�LQ�WH�GHOHQ�

(UQVWLJ�RRJOHWVHO�RRJLUULWDWLH
,V�QLHW�DOV�]ZDDU�RRJOHWVHO�YHURRU]DNHQG�RI�LUULWHUHQG�YRRU�GH�RJHQ�LQ�WH�GHOHQ�

6HQVLELOLVDWLH�YDQ�GH�OXFKWZHJHQ�RI�YDQ�GH�KXLG
,V�QLHW�DOV�LQKDODWLH�RI�KXLGDOOHUJHHQ�LQ�WH�GHOHQ�

6DPHQYDWWLQJ�YDQ�GH�HYDOXDWLH�YDQ�&05�HLJHQVFKDSSHQ
,V�QLHW�DOV�PXWDJHHQ�LQ�JHVODFKWVFHOOHQ��QRFK�DOV�NDQNHUYHUZHNNHQG�QRFK�DOV�JLIWLJH�VWRI�YRRU�GH
YRRUWSODQWLQJ��LQ�WH�GHOHQ

ȏ�6SHFLILHNH�GRHORUJDDQWR[LFLWHLW�ELM�HHQPDOLJH�EORRWVWHOOLQJ
,V�QLHW�DOV�WR[LVFK�YRRU�VSHFLILHNH�GRHORUJDQHQ��HHQPDOLJH�EORRWVWHOOLQJ��LQ�WH�GHOHQ�

ȏ�6SHFLILHNH�GRHORUJDDQWR[LFLWHLW�ELM�KHUKDDOGH�EORRWVWHOOLQJ
,V�QLHW�DOV�WR[LVFK�YRRU�VSHFLILHNH�GRHORUJDQHQ��KHUKDDOGH�EORRWVWHOOLQJ��LQ�WH�GHOHQ�

*HYDDU�ELM�LQDGHPLQJ
,V�QLHW�DOV�JHYDDUOLMN�ELM�DVSLUDWLH�LQ�WH�GHOHQ�

6\PSWRPHQ�GLH�YHUEDQG�KRXGHQ�PHW�GH�I\VLVFKH��FKHPLVFKH�HQ�WR[LFRORJLVFKH�HLJHQVFKDSSHQ

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

=HWPHHO�YDQ�DDUGDSSHOHQ��S�D���$&6���RSORVEDDU
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ȏ�1D�LQVOLNNHQ
HU�]LMQ�JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU

ȏ�%LM�FRQWDFW�PHW�GH�RJHQ
HU�]LMQ�JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU

ȏ�1D�LQDGHPLQJ
+HW�LQDGHPHQ�YDQ�VWRI�NDQ�WRW�LUULWDWLH�YDQ�GH�OXFKWZHJHQ�OHLGHQ

ȏ�%LM�FRQWDFW�PHW�GH�KXLG
9HHOYXOGLJ�HQ�ODQJGXULJ�KXLGFRQWDFW�NDQ�WRW�KXLGLUULWDWLH�OHLGHQ

2YHULJH�LQIRUPDWLH
6WRI�GLH�LQ�GH�QDWXXU�YRRUNRPW

�58%5,(.�����(FRORJLVFKH�LQIRUPDWLH
���� 7R[LFLWHLW

RYHUHHQNRPVWLJ�����������(*��,V�QLHW�DOV�JHYDDUOLMN�YRRU�KHW�DTXDWLVFK�PLOLHX�LQ�WH�GHOHQ�

���� 3URFHV�YDQ�GH�DIEUHHNEDDUKHLG
7KHRUHWLVFK�]XXUVWRIYHUEUXLN��7KHRUHWLVFKH�KRHYHHOKHLG�NRROGLR[LGH�

���� %LRDFFXPXODWLH
(U�]LMQ�JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU�

���� 0RELOLWHLW�LQ�GH�ERGHP
(U�]LMQ�JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU�

���� 5HVXOWDWHQ�YDQ�3%7��HQ�]3]%�EHRRUGHOLQJ
(U�]LMQ�JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU�

���� $QGHUH�VFKDGHOLMNH�HIIHFWHQ
(U�]LMQ�JHHQ�JHJHYHQV�EHVFKLNEDDU�

�58%5,(.�����,QVWUXFWLHV�YRRU�YHUZLMGHULQJ
���� $IYDOYHUZHUNLQJVPHWKRGHQ

9RRU�YXLOYHUZHUNLQJ�]LFK�ZHQGHQ�WRW�GH�YHUDQWZRRUGHOLMNH�HUNHQGH�YXLOYHUZHUNHU�

,QIRUPDWLH�EHWUHIIHQGH�DIYDOZDWHUOR]LQJ
$IYDO�QLHW�LQ�GH�JRRWVWHHQ�ZHUSHQ�

,QIRUPDWLH�EHWUHIIHQGH�DIYDOZDWHUOR]LQJ
$IYDO�QLHW�LQ�GH�JRRWVWHHQ�ZHUSHQ�

���� 5HOHYDQWH�EHSDOLQJHQ�LQ]DNH�DIYDOSUHYHQWLH
'H�WRHNHQQLQJ�YDQ�GH�DIYDOVOHXWHOQXPPHUV�DIYDOPDUNHULQJHQ�GLHQW�FRQIRUP�$99�EUDQFKH��HQ�SURFHV�
VSHFLILHN�SODDWV�WH�YLQGHQ�

���� 2SPHUNLQJHQ
$IYDO�ZRUGW�JHVFKHLGHQ�LQ�GH�FDWHJRULHQ�GLH�DI]RQGHUOLMN�NXQQHQ�ZRUGHQ�EHKDQGHOG�GRRU�GH�ORNDOH
RI�QDWLRQDOH�DIYDOEHKHHUGLHQVWHQ��/HW�DOVWXEOLHIW�RS�GH�UHOHYDQWH�QDWLRQDOH�RI�UHJLRQDOH�EHSDOLQJHQ�

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

=HWPHHO�YDQ�DDUGDSSHOHQ��S�D���$&6���RSORVEDDU

DUWLNHOQXPPHU������
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�58%5,(.�����,QIRUPDWLH�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�KHW�YHUYRHU
���� 91�QXPPHU �QLHW�RQGHUZRUSHQ�DDQ�WUDQVSRUW�YRRUVFKULIWHQ�

���� -XLVWH�YHUYRHUVQDDP�RYHUHHQNRPVWLJ�GH
PRGHOUHJOHPHQWHQ�YDQ�GH�91

QLHW�UHOHYDQW

���� 7UDQVSRUWJHYDUHQNODVVH�Q� QLHW�UHOHYDQW

.ODVVH �

���� 9HUSDNNLQJVJURHS QLHW�UHOHYDQW

���� 0LOLHXJHYDUHQ JHHQ��QLHW�JHYDDUOLMN�YRRU�KHW�PLOLHX��YROJHQV�GH�YRRUVFKULI�
WHQ�YRRU�WUDQVSRUW�YDQ�JHYDDUOLMNH�JRHGHUHQ�

���� %LM]RQGHUH�YRRU]RUJHQ�YRRU�GH�JHEUXLNHU
(U�LV�JHHQ�YHUGHUH�LQIRUPDWLH�

���� 9HUYRHU�LQ�EXON�RYHUHHQNRPVWLJ�ELMODJH�,,�ELM�0$532/�HQ�GH�,%&�FRGH
'H�ODGLQJ�LV�QLHW�EHGRHOG�RP�LQ�EXON�WH�ZRUGHQ�YHUYRHUG�

���� ,QIRUPDWLH�YRRU�HONH�YDQ�GH�91�UHJOHPHQWHQ

ȏ�9HUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�JRHGHUHQ�RYHU�GH�ZHJ��SHU�VSRRU�RI�RYHU�GH�ELQQHQZDWHUHQ��$'5�5,'�
$'1�
1LHW�RQGHUZRUSHQ�DDQ�KHW�$'5��5,'�HQ�$'1�

ȏ�,QWHUQDWLRQDOH�&RGH�YRRU�KHW�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�VWRIIHQ�RYHU�]HH��,0'*�
1LHW�RQGHUZRUSHQ�DDQ�KHW�,0'*�

ȏ�,QWHUQDWLRQDOH�2UJDQLVDWLH�YRRU�%XUJHUOXFKWYDDUW��,&$2�,$7$�'*5�
1LHW�RQGHUZRUSHQ�DDQ�KHW�,&$2�,$7$�

�58%5,(.�����5HJHOJHYLQJ
���� 6SHFLILHNH�YHLOLJKHLGV���JH]RQGKHLGV��HQ�PLOLHXUHJOHPHQWHQ�HQ��ZHWJHYLQJ�YRRU�GH�VWRI�RI�KHW

PHQJVHO

5HOHYDQWH�EHSDOLQJHQ�YDQ�GH�(XURSHVH�8QLH��(8�

ȏ�9HURUGHQLQJ����������(8�EHWUHIIHQGH�GH�LQ��HQ�XLWYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�FKHPLVFKH�VWRIIHQ��3,&�
1LHW�YHUPHOG�

ȏ�9HURUGHQLQJ�����������(*�EHWUHIIHQGH�GH�R]RQODDJ�DIEUHNHQGH�VWRIIHQ
1LHW�YHUPHOG�

ȏ�9HURUGHQLQJ����������(*�EHWUHIIHQGH�SHUVLVWHQWH�RUJDQLVFKH�YHURQWUHLQLJHQGH�VWRIIHQ��323�
1LHW�YHUPHOG�

ȏ�%HSHUNLQJHQ�RYHUHHQNRPVWLJ�5($&+��ELMODJH�;9,,
QLHW�YHUPHOG

ȏ�/LMVW�YDQ�DXWRULVDWLHSOLFKWLJH�VWRIIHQ��5($&+��ELMODJH�;,9�
QLHW�YHUPHOG

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

=HWPHHO�YDQ�DDUGDSSHOHQ��S�D���$&6���RSORVEDDU
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ȏ�6HYHVR�5LFKWOLMQ

��������(8��6HYHVR�,,,�

1U� *HYDDUOLMNH�VWRI�JHYDUHQFDWHJRULHQ 'UHPSHOZDDUGHQ��WRQ��YRRU�WRHSDVVLQJ
YDQ�YRRUVFKULIWHQ�YRRU�ODJHGUHPSHOLQ�
ULFKWLQJHQ�HQ�KRJHGUHPSHOLQULFKWLQJHQ

1RWHQ

QLHW�WRHJHNHQG

5LFKWOLMQ���������(8�EHWUHIIHQGH�EHSHUNLQJ�YDQ�KHW�JHEUXLN�YDQ�EHSDDOGH�JHYDDUOLMNH�VWRIIHQ�LQ
HOHNWULVFKH�HQ�HOHNWURQLVFKH�DSSDUDWXXU��5R+6����%LMODJH�,,
QLHW�YHUPHOG

9HURUGHQLQJ����������(*�EHWUHIIHQGH�GH�LQVWHOOLQJ�YDQ�HHQ�(XURSHHV�UHJLVWHU�LQ]DNH�GH�XLWVWRRW
HQ�RYHUEUHQJLQJ�YDQ�YHURQWUHLQLJHQGH�VWRIIHQ��3575�
QLHW�YHUPHOG

5LFKWOLMQ���������(*�WRW�YDVWVWHOOLQJ�YDQ�HHQ�NDGHU�YRRU�FRPPXQDXWDLUH�PDDWUHJHOHQ
EHWUHIIHQGH�KHW�ZDWHUEHOHLG
QLHW�YHUPHOG

1DWLRQDOH�LQYHQWDULVVHQ
6WRI�LV�RSJHQRPHQ�LQ�GH�YROJHQGH�QDWLRQDOH�LQYHQWDULVVHQ�

/DQG 1DWLRQDOH�LQYHQWDULVVHQ 6WDWXV

$8 $,&6 VWRI�LV�JHOLMVW

&$ '6/ VWRI�LV�JHOLMVW

&1 ,(&6& VWRI�LV�JHOLMVW

(8 (&6, VWRI�LV�JHOLMVW

.5 .(&, VWRI�LV�JHOLMVW

1= 1=,R& VWRI�LV�JHOLMVW

3+ 3,&&6 VWRI�LV�JHOLMVW

75 &,&5 VWRI�LV�JHOLMVW

7: 7&6, VWRI�LV�JHOLMVW

86 76&$ VWRI�LV�JHOLMVW

/HJHQGD
$,&6 $XVWUDOLDQ�,QYHQWRU\�RI�&KHPLFDO�6XEVWDQFHV
&,&5 &KHPLFDO�,QYHQWRU\�DQG�&RQWURO�5HJXODWLRQ
'6/ 'RPHVWLF�6XEVWDQFHV�/LVW��'6/�
(&6, (&�6XEVWDQFH�,QYHQWRU\��(,1(&6��(/,1&6��1/3�
,(&6& ,QYHQWRU\�RI�([LVWLQJ�&KHPLFDO�6XEVWDQFHV�3URGXFHG�RU�,PSRUWHG�LQ�&KLQD
.(&, .RUHD�([LVWLQJ�&KHPLFDOV�,QYHQWRU\
1=,R& 1HZ�=HDODQG�,QYHQWRU\�RI�&KHPLFDOV
3,&&6 3KLOLSSLQH�,QYHQWRU\�RI�&KHPLFDOV�DQG�&KHPLFDO�6XEVWDQFHV
7&6, 7DLZDQ�&KHPLFDO�6XEVWDQFH�,QYHQWRU\
76&$ 7R[LF�6XEVWDQFH�&RQWURO�$FW

���� &KHPLVFKH�YHLOLJKHLGVEHRRUGHOLQJ
9RRU�GH]H�VWRI�LV�JHHQ�FKHPLVFKH�YHLOLJKHLGVEHRRUGHOLQJ�XLWJHYRHUG�

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8
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�58%5,(.�����2YHULJH�LQIRUPDWLH
$INRUWLQJHQ�HQ�DFURQLHPHQ

$IN� %HVFKULMYLQJHQ�YDQ�GH�JHEUXLNWH�DINRUWLQJHQ

$'1 $FFRUG�HXURS«HQ�UHODWLI�DX�WUDQVSRUW�LQWHUQDWLRQDOH�GHV�PDUFKDQGLVHV�'DQJHUHXVHV�SDU�YRLHV�GH�QDYLJDWLRQ
,QW«ULHXUHV��(XURSHVH�2YHUHHQNRPVW�EHWUHIIHQGH�KHW�LQWHUQDWLRQDOH�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�JRHGHUHQ�RYHU
GH�ELQQHQZDWHUHQ�

$'5 $FFRUG�HXURS«HQ�UHODWLI�DX�WUDQVSRUW�LQWHUQDWLRQDOH�GHV�PDUFKDQGLVHV�'DQJHUHXVHV�SDU�URXWH��(XURSHVH
2YHUHHQNRPVW�EHWUHIIHQGH�KHW�LQWHUQDWLRQDOH�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�JRHGHUHQ�RYHU�GH�ZHJ�

&$6 &KHPLFDO�$EVWUDFWV�6HUYLFH��GDWDEDVH�YRRU�FKHPLVFKH�VWRIIHQ�HQ�KXQ�XQLHNHQXPPHU��KHW�&$6�UHJLVWUDWLH�
QXPPHU�

&/3 9HURUGHQLQJ��(*��QU������������EHWUHIIHQGH�GH�LQGHOLQJ��HWLNHWWHULQJ�HQ�YHUSDNNLQJ��&ODVVLILFDWLRQ��/DEHO�
OLQJ�DQG�3DFNDJLQJ��YDQ�VWRIIHQ�HQ�PHQJVHOV

&05 &DUFLQRJHHQ��0XWDJHHQ�RI�5HSURGXFWLHWR[LVFK

'*5 'DQJHURXV�*RRGV�5HJXODWLRQV��YRRUVFKULIWHQ�YRRU�KHW�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�JRHGHUHQ��]LH�,$7$�'*5

(,1(&6 (XURSHDQ�,QYHQWRU\�RI�([LVWLQJ�&RPPHUFLDO�&KHPLFDO�6XEVWDQFHV��HXURSHVH�LQYHQWDULV�YDQ�EHVWDDQGH�FKH�
PLVFKH�KDQGHOVVWRIIHQ�

(/,1&6 (XURSHDQ�/LVW�RI�1RWLILHG�&KHPLFDO�6XEVWDQFHV

*+6 �:HUHOGZLMG�JHKDUPRQLVHHUG�V\VWHHP�YRRU�GH�LQGHOLQJ�HQ�HWLNHWWHULQJ�YDQ�FKHPLVFKH�VWRIIHQ���RQWZLNNHOG
GRRU�GH�9HUHQLJGH�1DWLHV

,$7$ ,QWHUQDWLRQDO�$LU�7UDQVSRUW�$VVRFLDWLRQ

,$7$�'*5 'DQJHURXV�*RRGV�5HJXODWLRQV��'*5��YRRU�GH�OXFKWYDDUW��,$7$�

,&$2 ,QWHUQDWLRQDO�&LYLO�$YLDWLRQ�2UJDQL]DWLRQ��,QWHUQDWLRQDOH�2UJDQLVDWLH�YRRU�%XUJHUOXFKWYDDUW�

,0'* ,QWHUQDWLRQDOH�&RGH�YRRU�KHW�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�VWRIIHQ�RYHU�]HH��,0'*�FRGH�

0$532/ ,QWHUQDWLRQDDO�9HUGUDJ�WHU�YRRUNRPLQJ�YDQ�YHURQWUHLQLJLQJ�GRRU�VFKHSHQ��DIN��YDQ�PDULHQH�YHURQWUHLQLJHU�

0RQLWHXU�%HO�
JH

.RQLQNOLMN�EHVOXLW�WRW�ZLM]LJLQJ�YDQ�KHW�NRQLQNOLMN�EHVOXLW�YDQ����PDDUW������EHWUHIIHQGH�GH�EHVFKHUPLQJ�YDQ
GH�JH]RQGKHLG�HQ�GH�YHLOLJKHLG�YDQ�GH�ZHUNQHPHUV�WHJHQ�GH�ULVLFRȇV�YDQ�FKHPLVFKH�DJHQWLD�RS�KHW�ZHUN

1/3 1R�/RQJHU�3RO\PHU��QLHW�ODQJHU�SRO\PHHU�

3%7 3HUVLVWHQW��%LRDFFXPXOHUHQG�HQ�7R[LVFK

5($&+ 5HJLVWUDWLRQ��(YDOXDWLRQ��$XWKRULVDWLRQ�DQG�5HVWULFWLRQ�RI�&KHPLFDOV��UHJLVWUDWLH�HQ�EHRRUGHOLQJ�YDQ��HQ�DX�
WRULVDWLH�HQ�EHSHUNLQJHQ�WHQ�DDQ]LHQ�YDQ�FKHPLVFKH�VWRIIHQ�

5,' 5ªJOHPHQW�FRQFHUQDQW�OH�WUDQVSRUW�,QWHUQDWLRQDO�IHUURYLDLUH�GHV�PDUFKDQGLVHV�'DQJHUHXVHV��5HJOHPHQW�EH�
WUHIIHQGH�KHW�LQWHUQDWLRQDDO�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�JRHGHUHQ�RYHU�KHW�VSRRU�

7**����PLQ NRUWHWLMGVZDDUGH

7**���XXU WLMG�JHZRJHQ�JHPLGGHOGH

]3]% ]HHU�SHUVLVWHQW�HQ�]HHU�ELRDFFXPXOHUHQG

%HODQJULMNH�OLWHUDWXXUUHIHUHQWLHV�HQ�JHJHYHQVEURQQHQ
� 9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8
� 9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������&/3��(8�*+6�
� 'DQJHURXV�*RRGV�5HJXODWLRQV��'*5��YRRU�GH�OXFKWYDDUW��,$7$�
� ,QWHUQDWLRQDOH�&RGH�YRRU�KHW�YHUYRHU�YDQ�JHYDDUOLMNH�VWRIIHQ�RYHU�]HH��,0'*�

/LMVW�YDQ�UHOHYDQWH�]LQQHQ��FRGH�HQ�YROXLW�JHVFKUHYHQ�WHNVW�]RDOV�LQ�KRRIGVWXN���HQ���YHUPHOG�
QLHW�UHOHYDQW�

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8
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'LVFODLPHU
:LM�YHUNODUHQ�QDDU�RQV�EHVWH�JHZHWHQ�GDW�GH�LQ�GLW�YHLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG�RSJHQRPHQ�JHJHYHQV
RYHUHHQNRPHQ�PHW�RQ]H�NHQQLVVWDQG�WHQ�WLMGH�YDQ�GH�GUXN��'H�LQIRUPDWLH�PRHWHQ�DDQZLM]LQJHQ�YRRU
GH�YHLOLJH�RPJDQJ�PHW�KHW�LQ�GLW�YHLOLJKHLGVEODG�JHQRHPGH�SURGXFW�ELM�RSVODJ��YHUZHUNLQJ��WUDQVSRUW
HQ�DIYDOYHUZHUNLQJ�EHYDWWHQ��'H�JHJHYHQV�]LMQ�QLHW�RYHUGUDDJEDDU�RS�DQGHUH�SURGXFWHQ��9RRU�]RYHU
KHW�SURGXFW�PHW�DQGHU�PDWHULDDO�YHUPHQJG�RI�YHUZHUNW�ZRUGW�]LMQ�GH�JHJHYHQV�YDQ�GLW�YHLOLJKHLGV�
EDOG�QLHW�]RQGHU�PHHU�RS�KHW�RS�GLH�PDQLHU�JHSURGXFHHUGH�QLHXZH�PDWHULDDO�RYHUGUDDJEDDU�

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODG
RYHUHHQNRPVWLJ�9HURUGHQLQJ��(*��1U�������������5($&+���JHZLM]LJG�GRRU����������(8

=HWPHHO�YDQ�DDUGDSSHOHQ��S�D���$&6���RSORVEDDU

DUWLNHOQXPPHU������

%HOJL��QO� 3DJLQD��������


