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WOORD VOORAF 
 
Algemeen 
Van vrijdag 19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016 lagen de ontwerp-
kavelbesluiten  ter inzage voor de ‘KAVELS I EN II IN HET WINDENERGIEGEBIED HOLLANDSE KUST 
(ZUID)’. Een ieder kon naar aanleiding van de ontwerpkavelbesluiten een zienswijze inbrengen. 
Tegelijk lag de ontwerpRijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust voor 
toevoegen van stroken voor windparken op minimaal 18,5 km uit de kust ter inzage. 
 
Het project 
In het Energieakkoord voor duurzame groei dat op 6 september 2013 is gesloten tussen werkgevers, 
werknemers, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele 
andere organisaties, is afgesproken dat het Rijk via een gefaseerd tenderproces subsidie beschikbaar 
stelt voor in totaal 3.450 MW windenergie op zee in de periode 2015 - 2019. 
 
Op grond van de Wet windenergie op zee kan de minister van Economische Zaken in 
overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu voor elk windpark een kavelbesluit 
nemen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd 
en geëxploiteerd mag worden. De betreffende kavels liggen meer dan 22,2 kilometer uit de kust.  
 
Voor de ontwerpkavelbesluiten zijn milieueffectrapporten (MER-en) opgesteld om de gevolgen voor 
het milieu in beeld te brengen.  
 
Informatiebijeenkomsten 
Er zijn tussen 30 augustus en 6 september drie inloopavonden georganiseerd in het gebied, waar 
medewerkers van de verschillende betrokken overheden aanwezig waren om vragen te 
beantwoorden. Men kon hier ook formeel een zienswijze geven op de ontwerpkavelbesluiten. Tijdens 
deze inloopavonden in Egmond aan Zee, Noordwijk en Den Haag kwamen er respectievelijk 43, 32 en 
17 bezoekers. 
 
Zienswijzen 
Op de ontwerpkavelbesluiten zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 94 zienswijzen binnengekomen 
(waarvan 76 uniek) en 6 reacties van overheden. De zienswijzen zijn integraal opgenomen in deze 
bundel. De reacties zijn apart gebundeld. U kunt deze inspraakbundel (evenals de reactiebundel) 
downloaden van www.bureau-energieprojecten.nl. 
 
Registratie en verwerking 
De ontvangen zienswijzen zijn geregistreerd. Aan de indieners is een ontvangstbevestiging gezonden 
met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 4 kan bij het ontvangen 
registratienummer het bijbehorende zienswijzenummer worden opgezocht. 
 
Verdere procedure 
Bij de kavelbesluiten wordt aangegeven of en hoe met de zienswijzen en reacties rekening is 
gehouden. Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in 
onder andere lokale huis-aan-huis bladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Een 
belanghebbende die op het ontwerp van een kavelbesluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later 
tegen dat kavelbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 
 

http://www.bureau-energieprojecten.nl/
http://www.bureau-energieprojecten.nl/
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Vooraankondiging 
Ontwerprijksstrucrumvisie en ontwerpkavelbesluiten windenergie op zee, 
Ministeries van lnfrasm1ctuur en Milieu en van Economische zaken 

Om iedereen de gelegenheid te bieden hun zienswijze te geven op een aantal 
ontwerpbesluiten voor wiindenergie op zee is vanwege de zomervakantie de 
petiode om een zienswijze in te dienen gepland na de zomervakantie. Van vtijdag 
19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016 liggen ter inzage: 
• de ontwerpRijksstructu urvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse 

Kust voor toevoegen van stroken voor windparken op minimaal 18,5 km uit de 
kusten de 

• ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) 1 en Il voor twee windparken op 
meer dan 22, 2 kilometE?T uit de kust. 

De documenten zijn al beschikbaar op de websiteswww.platformparticipatie.nl 
en op www.bureau-energieprojecten.nl. 

Meer informatie 
Medio augustus wordt u via uw regionale kranten of uw huis-aan-huisblad en via 
de Staatscourant uitgebreid geïnformeerd over de informatiemarkten, die eind 
augustus en begin septemberworden georganiseerd in Egmond, Noordwijk en 
Den Haag. Ook ktijgtu meerinformatie over waar en hoe u een zienswijze kunt 
indienen. Deze informati,e kunt u dan ook vinden op www.platformparticipatie.nl 
en op www.bureau-energieprojecten.nl. 
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Het gaat op dit moment oim de: 

De ministers van Infrastructuur en 
Milieu en Economische Zaken 
hebben het voornemen een strook 
toe te voegen aan twee reeds 
aangewezen windenergiegebieden 
op 22 km uit de kust. Door toevoe
ging van de strook komen de 
windparken op minimaal 18,5 km uit 
de kust. Het aanwijzen van deze 
strook zal verlopen via het opstellen 
van de Rijksstructuurvisie 
Windenergie op Zee Aanvulling 
gebied Hollandse Kust en betreft een 
partiële herziening van het Nationaal 
Waterplan 2016-2021 voor het 
onderdeel windenergie op zee. 

• ontwerpRijksstrucruurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse 
Kust en de daarbij behorende planmilieueffectrappon (planMER) het reactiedo
cument op zienswijzen en adviezen over de notitie reikwijdte en detailniveau 
voor planMER. 
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Op grond van de Wet windenergie 
op zee kan de minister van 
Economische Zaken in overeen
stemming met de minister van 
Infrastructuur en Milieu voor elk 
windpark een kavelbesluit nemen. 
In een kavel besluit wordt bepaald 
waar en onder welke voorwaarden 
een windpark gebouwd en geëxploi
teerd mag worden. De betreffende 
kavels liggen meer dan 22 kilometer 
uit de kust. 

Het gaat op dit moment om de 
volgende ontwerpbesluiten: 

• ontwerpkavelbesluit 1 windenergiegebied Hollandse Kust (zuid); 
• ontwerpkavelbesluit Il windenergiegebied Hollandse Kust (zuid); 

en de daarbij behorende milieueffectrapponen (MER-en) en vastgestelde notitie 
reikwijdte en detailnive~au. 
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Kennisgeving 
Kavelbesluiten 1 en Il windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), Ministerie van Economische zaken 

Van vrijdag 19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016 liggen de 
ontwerpkavelbesluiten ter inzage voor de kavels I en Il in het windenergiegebied 
Hollandse Kust (zuid) op meer dan 22,2 kilometer uit de kust. Iedereen kan reageren 
op de omwerpkavelbesluiten met een zienswijze. 

i:==::J Kavels 

c ::.-: _:-:~ Aan te wijzen gebieden 
minimaal 18,5 km 
uit de kust 

Aangewezen gebied 

~ Bestaande windparken 

-·-·- 12-mijlszone (22,2 km) 

il'. ,· . , 

,. ,. _,. 

.· 
.· 

I 
• 

I 

• 
I 
• 

I 
• 
I 
• 
1 
• 

" 

De 

Hoek v. n Holland 

In het Energieakkoord voor duurzame groei dat op 6 september 2013 is gesloten tussen 
werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, energiebedtijven, decentrale 
overheden, het Rijk en vele andere organisaties, is afgesproken dat het Rijk via een gefaseerd 
tenderproces subsidie beschikbaar stelt voor in totaal 3.450 MW windenergie op zee in de 
petiode 2015 - 2019. 

Op grond van de Wet windenergie op zee kan de minister van Economische Zaken in 
overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu voor elk windpark een 
kavelbesluit nemen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden 
een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De betreffende kavels liggen meer 
dan 22,2 kilometer uit de kust. 

Het gaat om de volgende besluiten: 
• ontwerpkavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid); 
• ontwerpkavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). 
Voor de ontwerpkavelbesluiten zijn milieueffectrapponen (MER-en) opgesteld om de gevolgen 
voor het milieu in beeld te brengen. U kunt nu reageren op de ontwerpkavelbesluiten en de 
onderliggende stukken, waaronder de MER-en. 

Waar kunt u de stukken inzien? 
U kunt van vtijdag 19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016 de 
ontwerpkavelbesluiten, de MER-en en andere onderliggende stukken inzien op 
www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de 
volgende locaties: 
• Gemeente Rotterdam, Stadswinkel Hoek van Holland, Ptins Hendtikstraat 161, 3151 AE 

Hoek van Holland, T14010 
• Gemeente Westland, Stokdijkkade 2, 2671 GW Naaldwijk, T 14017 
• Ministetie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1 -6, 2597 JG Den Haag, T ( 070) 456 6550 
• Gemeente Wassenaar, Johan de Winstraat 45, 2242 LV Wassenaar, T 14070 
• Gemeente Katwijk, Koningin Juliana laan 3, 2224 EW Katwijk ZH, T (071) 406 50 oo 
• Gemeente Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk, T ( 071) 36 60 ooo 
• Gemeente Zandvoon, Swaluëstraat 2, 2042KBZandvoon,T14 023 of 023 5740100 
• Gemeente Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen, T 14023 
• Gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden, T 140225 

Informatiemarkten 
De ministeties van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren enkele 
inloopavonden. Tijdens deze avonden kunt u ook informatie krijgen over de ontwerptijks
strucwurvisie Windenergie op Zee, Aanvulling gebied Hollandse Kust voor het aanwijzen van 
gebieden voor windparken tussen 18,5 en 22,2 km. U bent van hane welkom om daar vragen 
te stellen en informatie te krijgen over het project en de procedure. Deze inloopavonden 
worden gehouden op: 
• donderdag 30 augusws 2016: Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52, 1931 VL Egmond aan Zee, 
• maandag 5 september 2016: De Muie, Wanrveld 2, 2202 NS Noordwijk, 
• dinsdag 6 september 2016: Carlton Beach, Gevers Deynootweg 201, 2586 HZ Den Haag . 
U hoeft zich niet van te voren aan te melden . 

Van 19 uur tot 21 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt te 
bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid. U kunt vlij 
in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken . 
Ook kunt u tijdens de inloopavonden uw zienswijze mondeling geven. Er is een notulist 
aanwezig om uw zienswijze op te schtijven. 

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

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

We stellen het op ptijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerpkavelbesluiten, de MER-en 
of de onderliggende stukken u reageen en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten. 

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

Hoe kunt u reageren? 
U kunt van vtijdag 19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016 reageren. 
Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan viawww.bureau-energieprojecten.nl 
onder Kavels Hollandse Kust zuid) I/11. U kunt niet reageren via e-mail. 

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Kavels Hollandse Kust (zuid) I/11, 
Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Uw blief kan alleen als zienswijze in behandeling 
genomen worden als u ondenekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele 
medeondenekenaars. 

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de inloopavonden en via Bureau 
Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T ( 070) 379 89 79. 

Wat ge beun er nog meer? 
Door toevoeging van twee stroken aan al eerder aangewezen windenergiegebieden op 
22,2 km uit de kust, wordt mogelijk gemaakt dat op een later tijdstip ook windparken op 
minimaal 18,5 km uit de kust worden gerealiseerd. Het aanwijzen van deze stroken verloopt 
via de ontwerptijksstructuurvisie Windenergie op Zee, Aanvulling gebied Hollandse Kust. De 
ontwerptijksstructuurvisie wordt gelijktijdig met deze ontwerpkavelbesluiten ter inzage 
gelegd. Het definitieve besluit hierover is nog niet genomen. Het kabinetstreeft naar een 
definitief besluit eind 2016. Hiervoor loopt een apane procedure. 

Gelijktijdig aan de voorbereiding van de kavelbesluiten worden onder de 
Iijkscoördinatieregeling het inpassingsplan en de vergunningen voor het net op zee voor de 
Hollandse Kust (zuid) voorbereid. 

Kennisgevingen voor het net op zee en voor de Iijksstructuurvisie worden apan gepubliceerd. 

Wat ge beun hierna? 
Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van 
de inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. 
De zienswijzen en reacties worden betrokken bij de definitieve kavel besluiten. In een Nota 
van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in de 
definitieve kavelbesluiten zijn verwerkt. 

De kavelbesluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Dit wordt te 
zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op 
www.bureau-energieprojecten.nl. 

Meer informatie 
Uitgebreide informatievindt u opwww.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het 
bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, 
T (070) 379 89 79. 
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Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale zienswijzen 

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

Zienswijzen en reacties op ontwerpkavelbesluiten 'KAVELS 1 EN Il IN HET WINDENERGIEGEBIED HOLLANDSE 
KUST (ZUID)' 

1 Registratienummer lzienswijzenummer 1 Reactienummer 

4W-OB-0001 0001 

4W-OB-0002 

4W-OB-0003 

4W-OB-0004 

4W-OB-0005 

4W-OB-0006 

4W-OB-0007 

4W-OB-0008 

4W-OB-0009 

4W-OB-0010 

4W-OB-0011 

4W-OB-0012 

4W-OB-0013 

4W-OB-0014 

4W-OB-0015 

4W-OB-0016 

4W-OB-0017 

4W-OB-0018 

4W-OB-0019 

4W-OB-0020 

4W-OB-0021 

4W-OB-0022 

4W-OB-0023 

4W-OB-0024 

4W-OB-0027 

4W-OB-0028 

4W-OB-0029 

4W-OB-0030 

4W-OB-0031 

4W-OB-0032 

0002 

0003 

0004 

0005 

0006 

0007 

0008 

0009 

0010 

0011 

0012 

0013(1 

0014 

0015 

0016 

0017 

0018 

0019 

0020 

0021 

0022 

0023 

0024 

0027 

0029 

0030 

0031 

0032 

4W-OB-0033 0033 

4W-OB-0034 0034 

identiek) 

R028 

De zienswijzen met nummers 25 en 26 

hadden expliciet alleen betrekking op de 

ontwerp-Rijksstructuurvisie 

Windenergie op Zee Aanvulling gebied 

Hollandse Kust die tegelijk ter inzage 

lag. Deze beide zienswijzen zijn 

overgedragen aan de procedure voor de 

ontwerp-Rijksstructuurvisie en niet meer 

opgenomen in deze bundel. De 

nummering van de 76 unieke 

zienswijzen en 6 reacties loopt daarom 

door tot 84. 
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Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
4W-OB-0035 0035 (15 identiek)  
4W-OB-0036 0036  
4W-OB-0037 0037  
4W-OB-0038 0038  
4W-OB-0039 0039  
4W-OB-0040 0040  
4W-OB-0041 0041  
4W-OB-0042 0042  
4W-OB-0043 0043  
4W-OB-0044  R044 
4W-OB-0045 0045  
4W-OB-0046  R046 
4W-OB-0047 0047  
4W-OB-0048 0048 (1 identiek)  
4W-OB-0049  R049 
4W-OB-0050 0050  
4W-OB-0051 0051  
4W-OB-0052  R052 
4W-OB-0053 0053  
4W-OB-0054  R054 
4W-OB-0055 0055  
4W-OB-0056 0056  
4W-OB-0057 0057  
4W-OB-0058 0058  
4W-OB-0059 0059  
4W-OB-0060 0060  
4W-OB-0061 0061  
4W-OB-0062 0062  
4W-OB-0063 0063  
4W-OB-0064 0064  
4W-OB-0065 0065  
4W-OB-0066 0066  
4W-OB-0067 0067  
4W-OB-0068 0068  
4W-OB-0069 0069  
4W-OB-0070 0070  
4W-OB-0071 0071  
4W-OB-0072 0072  
4W-OB-0073 0073  
4W-OB-0074 0074  
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Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
4W-OB-0075 0075  
4W-OB-0076 0076 (1 identiek)  
4W-OB-0077 0077  
4W-OB-0078 0078  
4W-OB-0079 0079  
4W-OB-0080 0080  
4W-OB-0081 0081  
4W-OB-0082 0082  
4W-OB-0083 0083  
4W-OB-0084 0084  
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ALFABETISCH OVERZICHT ORGANISATIES EN ZIENSWIJZEN  

Zienswijzen van organisaties op ontwerpkavelbesluiten ‘KAVELS I EN II IN HET WINDENERGIEGEBIED 
HOLLANDSE KUST (ZUID)’ 
  

Zienswijzenummer Organisatie 
0002 Bewonersvereniging Parel van Egmond, EGMOND AAN ZEE, mede namens 800 leden 
0079 BT Technology, Service & Operations, SOUTHAMPTON 
0070 Bungalowpark Tulp & Zee, NOORDWIJK ZH 
0056 Camping de Duinpan, NOORDWIJK ZH 
0075 Camping de Wulp, NOORDWIJK ZH 
0047 CiEP, NOORDWIJK ZH 
0023 Commissie Loosduinen, 'S-GRAVENHAGE 
0061 Eneco, ROTTERDAM 
0036 ENGIE E&P Nederland B.V., ZOETERMEER 
0063 European Subsea Cables Association, STOCKTON ON TEES, UK 
0073 innogy offshore wind Netherlands B.V., 'S-HERTOGENBOSCH 
0020 Katwijk 1, Katwijk 4, Katwijk 5 en de IJmuiden 22, KATWIJK ZH 
0081 Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, NIEUWEGEIN, mede namens Nederlands 

Platform voor Waterrecreatie - NPvW; Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) 
0076 Mobilé management consultants, 'S-GRAVENHAGE 
0058 NOGEPA, 'S-GRAVENHAGE 
0060 Nuon/Vattenfall, AMSTERDAM 
0064 NWEA, UTRECHT 
0012 Stichting Vogelwacht Egmond, EGMOND AAN ZEE 
0024 Stichting Marketing Scheveningen, 'S-GRAVENHAGE 
0051 Stichting Vrije Horizon, ZANDVOORT, mede namens Bewonersplatform Leefbare Kust; 

Ondernemers langs de kust 
0050 TAQA Offshore B.V., ALKMAAR 
0035 Vakantiepark Duinrust, NOORDWIJK ZH 
0066 VisNed, URK 
0005 Westland Verstandig, 'S-GRAVENZANDE 
0080 Wijkberaad Bohemen, ’S-GRAVENHAGE, mede namens Besturen Wijkberaad 

Bohemen; Waldeck; Kijkduin (BWK); Stichting Bewonersbelangen Kijkduin (SBK)" 
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Zienswijzen 0001 tot en met 0084 
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Verzonden: Zondag 21 augustus 2016 10:06 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens: mijn kinderen en kleinkinderen 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
nvt 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
schoonheid van de horizon. De schitterendmooie einder. Het is niet nodig als er verstandig 
geinvesteerd wordt in zonnepanelen. 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
dat van kust en zee vogels, als "vogelaar" gaat dit project me aan het hart. Ik geloof er 
niets van dat het de zee en trekvogels niet zal schaden 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik zou het op prijs stellen alle industrieterreinpanden vol te leggen met zonnepanelen. Meer 
gedeelde zonnepaneel projecten dan die afschuwelijke windmolens! Vergeten worden alle 
zeevogels en de trekvogelroutes, niet omdat ze zo dom zouden zijn erin te vliegen maar hun 
eten, hun kwaliteit van zeeleven wordt zeker verstoord. Als later blijkt dat die 
windmolenparke inderdaag invloed hebben op de vogeltrek is het te laat, niet doen 
alsjeblieft. 
 
Reactie  
 

0001



 
 
Verzonden: Dinsdag 30 augustus 2016 21:35 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Bewonersvereniging Parel van Egmond  
Mede namens: 800 leden 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Er wordt volledig voorbijgegaan aan het verlies aan kwaliteit van de Hollandse kust 
1. De kust geeft een beleving voor bewoners en bezoekers die uniek is. Een weidse 
horizon met prachtige luchten en ondergaande zon. Met het plaatsen van windmolens op 
10-12 mijl voor de kust komt hier een abrupt einde aan. Er is een groot verschil of de 
windmolens over de hele horizon waarneembaar zijn, zoals nu is gepland, of in het 
bestaande kleinere zichtveld. Mensen komen immers voor een vrije horizon, niet gestoord  
door windmolens en geen rode knipperlichten in het donker.  
2. Als inwoners van een kustplaats kunnen wij u garanderen dat de reeds geplaatste 
windmolens veel vaker te zien zijn dan wordt beweerd door de overheid. Het effect is dus 
vele malen groter dan een aantal dagen in de zomer. Naarmate de windturbines hoger zijn 
en dichter op de kust komen, worden ze vanaf het strand beter en per dag langduriger 
zichtbaar. Een horizon met een industriële uitstraling heeft een negatieve invloed op de 
landschapsbeleving van bewoners en strandtoeristen 
 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
De meteorologische effecten van een windmolenpark nabij de kust is onvoldoende 
bestudeerd. 
 Wat zijn de gevolgen voor het klimaat? Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat 
windturbines een sterke verticale turbulentie veroorzaken waardoor zich meer wolken 
vormen wat zou kunnen leiden tot een vermindering van het aantal zonne-uren, tot hogere 
neerslagcijfers en mistvorming aan onze kust 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
De kustplaatsen verliezen een unieke waarde, het vrije uitzicht over de zee. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Het park Ymuiden-Ver, zal op de langere termijn worden ontwikkeld. Waarom wordt er niet 
direct gekozen voor deze locatie. 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 1 september 2016 16:28 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens: VVE Trompborgh 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, de ontwerpkavelbesluiten geven blijk dat de overheid totaal geen oog heeft voor de 
verwoestende werking op het enige overgebleven natuurgebied van Nederland. Heel 
Nederland is al op de schop geweest en alle z.g. natuur is reeds in feite 'groene cultuur'. De 
Noord- en Waddenzee waren nog de enige uitzonderingen. Nu lijkt het of er een draaiend en 
s nachts een flikkerend hek om ons land staat. Alsof we met zijn allen in een kamp wonen. 
Dat doet men juist in een tijd dat recreatie aan zee elk jaar belangrijker aan het worden is. 
De windparken zijn een forse bedreiging voor die ontwikkeling van recreatie en economische 
activiteiten in de kuststreek. Windenergie van zee is  daarnaast ook nog eens weinig 
rendabel vanwege de hogere aanlegkosten, het duurdere onderhoud en het 
rendementsverlies. Wat helemaal erg in het ontwerpkavelbesluit is dat men vooral in de 
breedte wil uitbreiden, waardoor alles nog veel beklemmender wordt. Alsof dat niet genoeg 
is wil men  ook nog eens hogere molens bouwen en god betere het ook nog eens binnen de 
12 mijls zone. Vlek op vlek op vlek. Nooit! 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ja, mensen van o.a. de Trompborgh die op de zeereep wonen hebben deze woning, net als 
ik, aangeschaft om in ons overvolle land van een onbelemmerd uitzicht te genieten over zee. 
Thomas Mann schreef: Das Meer is keine Landschaft, es ist dass Erlebnisch der Ewigkeit ( 
De zee is geen landschap, maar een ervaring van eeuwigheid. ) Nu kijken we reeds uit op 
drie windmolenparken. Overdag heb je het gevoel tegen industrieparken aan te kijken en s 
nachts vanwege de knipperende verlichting naar een kermisterrein. Van het 
eeuwigheidsgevoel is weinig meer over. We zijn nu blij als het slecht weer is waardoor de 
molens minder en soms niet zichtbaar zijn. Maar ook dan besef je dat het hek elk moment 
weer kan opdoemen. Nu stagneert al de verkoop van woningen, omdat men eerst wil weten 
of uw onzalige plannen doorgang zullen vinden. Wij derven gaandeweg meer woongenot en 
verliezen veel geld vanwege waardevermindering van de kustwoningen. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Wil men toch doorzetten maak dan uitsluitend gebruik van het plan IJmuiden Ver. Een 
ondiepte ruim 40 km uit de kust die windmolens buiten het zicht houdt. De iets hogere 
kosten zijn een goede investering om de verwoestende werking op een vrije horizon en de 
geschetste gevolgen daarvan te minimaliseren .   
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Verzonden: Vrijdag 2 september 2016 09:45 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ik ben enorm geschrokken van deze plannen. Het park voor onze deur met de 
verbloemende naam luchterduinen zou met een factor 20 vergroot worden. Hierdoor 
ontstaat over de volle horizon een hek van windmolens en s avonds een lange rij van 
flikkerlichten. Niet zo relatief bescheiden als nu, maar met molens die rond 200 meter hoog 
worden die bovendien dichterbij, binnen de 12 mijlszone, gebouwd gaan worden. Dat wordt 
een totaal ander beeld dan de huidige parken. Dat heeft gevolgen voor ons woongenot en 
onze portemonnee omdat wonen met uitzicht op een industriegebied veel minder 
aantrekkelijk is dan vrij uitzicht op zee. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ons postadres is in , maar wij verblijven in het weekend aan zee in Zandvoort. 
 
Reactie  
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• WESTLANDVERSTANDIG 

Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Kavels Hollandse Kust (zuid) l/II 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

1september2016 

Tel direct 
E-mail direct 

Geachte heer/mevrouw, 

0 2 SEP 2016 

Westland Verstandig en haar fractieleden en 

wensen hierbij een zienswijze in te dienen tegen de Ontwerp-Rijksstructuurvisie 

Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust voor toevoegen van 
stroken voor windparken op minimaal 18.5 km uit de kust alsmede de ontwerp

kavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) 1 en II. 

Eerder dienden we al een zienswijze in en de argumenten zoals die toen golden, 

gelden nog steeds. Kortheidshalve voeg ik bij de zienswijze zoals die destijds is 

ingediend. Ik moge daarnaar verwijzen. 

De zienswijzen hebben zowel betrekking op de plaatsing voor of nabij de 

Westlandse kust als wel voor het graven van leidingen vanaf Kijkduin richting 

Wateringen. Dat laatste is slecht voor milieu, natuur en volksgezondheid en is 

ook niet praktisch. Beter kan toch de leiding worden gelegd op de Maasvlakte, 

WestlandVerstandlg 1 1 www.westlandver.standja.nl 

0005 



2 

terwijl ook Umuiden-Ver de beste locatie is voor windenergie voorzover al 

windenergie er moet gaan komen. 

Hoogachtend, 

Namens Westland Verstandig, 

WestlandVerstandlg 1 l www..w~tlandyerstandiq.nl 
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\fan : 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Wind opzee<Wlndop:zee@minez.nl> 
dinsdag 16 augustus 2016 13:04 
Wind op zee 

Start inspraakperiode Ontwerp-Rljksstructuurvisie en kavelbesluiten 
Kennisgeving ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) 1 en Il.PDF; Kennisgeving 
Ontwerp-Rijksstructuurvisle Windenergie op Zee, Aanvulling .... pdf 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

0005 

Graag informeren we u dat komende vrijdag 19 augustus 2016 de inspraakperiode begint voor de Ontwerp
Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust en de ontwerpkavelbesluiten Hollandse 
Kust (zuid) 1 en Il . Iedereen kan een zienswijze indienen op één of meerdere van de stukken die ter inzage 
liggen. 

Op 1 juli 2016 heeft de Ministerraad ingestemd met de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee 
Aanvulling gebied Hollandse Kust. Begin juli 2016 heeft de minister van Economische Zaken in overeenstemming 
met de minister van Infrastructuur en Milieu de ontwerpkavelbesluiten voor Hollandse Kust (zuid) I en II 
vastgesteld .. Om iedereen de gelegenheid te bieden hun zienswijze te geven, is de inspraakperiode uitgesteld tot 
na de vakantieperiode. 

Vanaf komende vrijdag 19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016 liggen de 
volgende documenten t el' inzage: 

• de Ontwerp- Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust voor 
toevoegen van stroken voor windparken op minimaal 18,5 km uit de kust en de onderliggende stukken. 
Via Platform Participatie kunt u de stukken bekijken en een zienswijze op één of meerdere van deze 
stukken indienen. 

• de ontwerpk avelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II voor twee windparl(en op meer dan 22,2 
kilometer uit de kust en de onderliggende stukken. Via Bureau Eoergjeorojecten kunt u de stukken 
bekijken en een zienswijze op één of meerdere van deze stukken indienen. 

De start van zowel de inspraakperi'ode voor de Ontwerp-Rijksstructuurvisie als de ontwerpkavelbesluiten 
Hollandse Kust (zuid) I en 1I is aangekondigd i n diverse lokale en regionale bladen. In de bijlage treft u de 
betreffende advertentîes aan. 

I nformat iemarkten 
De ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren enkele informatiemarkten. 
T ijdens deze avonden kunt u zich laten informeren over de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee 
Aanvulling gebied Hollandse Kust en de ontwerpkaveJbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II. U bent van harte 
wefkom om daar vragen te stellen over het project en de procedure. Deze inloopavonden worden gehouden op: 
• donderdag 30 augustus 2016: Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52, 1931 VL Egmond aan Zee, 
• maandag S september 2016: De Muze, Wantveld 2, 2202 NS Noordwijk, 
• dinsdag 6 september 2016: Carlton Beach, Gevers Deynootweg 201, 2586 HZ Den Haag. 
U hoeft zich niet van te voren aan te melden. 

Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt te bezoeken en 
vragen te stellen aan de aç:inwezige medewerkers van de overheid. U kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment 
met de diverse medewerkers spreken. Ook kunt u tijdens de inloopavonden uw zienswijze mondeling geven. Er is 
een notulist aanwezig om uw zienswijze op te schrijven. 

Voor nadere informatie verwijzen we u graag naar bijgevoegde advertenties en de website www.wjodopz~~· Wij 
hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een reply sturen op 
deze mail. 

Met vriendelijke groet, 

Team windenergie op zee 
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Kennisgeving 
Kavell>E:sluiten 1 en 11 windenergiegebied Hollandse Kust (ruid), Ministerie v;m Economische Zalffin 

Yan Vrijdag 19 augustus 2016 tot en met doncltJdag29 sep1embeno16llggen de 
oniw•rpk.>velbesluhen rer in1'lge voor do k•>el5 l • n Il in het windenergiegebied 
Hollandse Kus< (zuid) op meer don 22,> ldlome1et uil de ku51. l•derren kan reag"en 
op de on<wetpk>V<>lbe<luim1 mei N!n •ie.nswij:ze-

= Kavels 

- Aan te wijzen gebieden 
minimaal 18,5 km 
uit de k.ust 

... -..-... • Aangewezen gebied 

- Bestaandewlndparken 

in her Energieakkoord voor duurzame groei dat op 6 september 2013 is gesloten russen 
weri<g<:'ltts, vJer~nei'>'lcrs. naCl!ur~ tn milkui>rgani"11Îe$. tntrgi•ti.dri)"'n. detentr.lle 
overheden, her Rijk en vele a.ndere organisatl~. infgesproken dat hei Rijk via een gefaseero 
iendérproces subsidie beschikbaar stelr voor in 1otaaJ 3.450 MW windenergie op l"" in de 

periode 2015·1019, 

Op gro·nd "''" de Wet windenergie O)> zee k~n de minlstervao Economische Z;iken In 
overttnsremming met de ml.nister van lnfrutruciuuren Mil!eu voor elk windpark een 
bvelbcslu1r nemen. In ttn kavelbesh1icwordtbepiald waar en onderweJktvoorwaard·en 

eço wi11dpar~ gebou1Yd en geéi<ploileerd mag worden . Oe !><!11effen\le pvea lfggen meer 
dan za-J2 kiJomc-teruit de kust. 

Het ga>1 om Qe volgend• bt'Sluiten: 
• oncwcrpkavelbc<hilt 1 windenergiegeblt<I Hollandse Ku.st (zuid); 
• om:wcrphvelbeduit 11 windenergiegebied Hollandse Kusl (zuid). 
Voor de onrwerpf.;lve)be<>luhen zijn milieuelfemapponea (Mfft...,n) opge~ield 0111 de gevolgEJ1 
voor her mllicu in beeld te brengen. U kunc nu reageren op ëe ontwerpkavelb<sÎuiten ende 
óndor'ligg..,de siu~k<n. waaronder d< MER•cn. 

w~"r )wnt u de stukkm lnrlen? 
U ~uni van vrijdag 19 augusrus 2016101 <n mei donderdav9 september 20·16 de 
onrwl.'rphvefb.,. luiien, rle MER:·enen andereondetliggend"ruk~on irnien op 

'VWW· bureau·enerweprojec1~n.nl <'n djdéns reguliere opening•tijden (op papier) op de 
volgende locaties: 

Cemeenie Ronerdam. 51adswînkel Hoek van Holl~nd. Prins Hendriksuaac 161. 3151 AE 
HO<'k van Holbnd. T lqOIO 
C.emeeme Wesd•nd, Srolcdijkkade 1. 1671GW N•aldwiîk.T14017 
Minil!~ncvan 1n1Tas1rucruur en Milleu. P~n•nwt-g r ·6, 1597 JG ~n Haag. T (070) 456 6sso 
r.emeenre Wassen••r. loh•n de WittS~r.m 45, 2141lV· Wmena>r.T 1~070 
Go!Ticenie J<aiwijk. Koningin jufia.nar"n 3, zz24 EW Kat'<llijk m. T (071) 406 50 oo 
Gernoenre Noo!'dwijk. Vootmaar 42, .. 01 HW Noordwijk, T(o71) 3660 ooo 

r Gemt"en·tc Zandvoon. Swafuêscraa12, 204z KBl3ndvoon , r-14 023 of 023 5740100 

Gemoen!e Bloçm~ndaal, Bloern•n~lsew~ 158. 2951 GJ Ov•M<n, T14023 
• Gcme<>nro Vcil(ln. Dudokplcio 1. 1971 EN Umviden, T 140»5 

lnformademark<en 

De minlsrerie:s van Economische la.ken en van lnfr.ucruauur en Milil!U o.rg~riiseren en~ele
inloop;vonden. Tijdens deze avonden kum u ook înfonnatfe krijgen over dt oniwerprijks· 
srructuuJVisie 'Nindenergi• op Zee, Aanvurting gebied Holl•ndse Kusi voor het a>nwij:z•n """ 
ge6ieJen voor wind parket) rus.stn 181.s en '2t,2- km. U bent vaQ ban~ welkom om dctar vragen 
te stellen en informatie te krijgen over hèl project rn de procedure. Dctll' inloopavonden 
worden gthouden op: 

donderdag30 augustus 201~ Aot<I ZuîderduJn, Zttweg 52, 1931 VL Egmond aan Zee. 
• m~nd•g s~pcembér>0>6: Do Muze. W>niveld z. 2202 NS Noordwijk, 
• drnsdas6september 2016:Qrl1on .Beach, Gevel$ Oeynooiwq 2ot. 2586 fll Dtn Haag. 
U hoe~ zich niet van tevotenaan ie melden . 

Van 19 um tot 11 uur îs de zaal open en heeft u de mogelljl<Jieid om de i11fommiemarlu te 
bezoeken en vragen ie srellen aan de aanw<:tig• mcd.wcrkrrs van d• ov"rh.Od. U kunt vrif 
in- en uitlopen en op ieder mom cm met de diverse medewerl<e1$spreken. 
Ook kunr u tijdens de inloopwonden uw rienswijte mondeling geven. Er is~ 110!ûlisr 
aanwezig om uw zienswijze op re schrifven. 

U kunt uw n'enïng geven 
In uw zie~j2e kunt u Ingaan op de olltwetpkavelbesluiren, de MER·en en de andere 
onderliggende ;iuki<en. U kunr hierbij denken aan: 

• Staan"' naar uw memng onjuisthl!den in de ontweivl<avelbesluiten of de MER-•n7 
• Zijn erµJ<enen/ofbel•ng<'·n over het hoofd gezien? 
• Wordt u geraakt in uw beJang? Zo fa, kunt u dattoelidnen? 

Wes1ellen het op prljsals u aangee~opwelke deleii Vin de on~rpltavelbesluhen. de MfR-en 
of de onderliggende uuH en u reageert en u uw zienswijzo onderbouwt met argumenron. 

ttells goed om te weien dat alleen een belanghebbende die op het onr.weq> van een besluit 
een zienswlfzo heeft ingebmh•. larer tegen d" besloît ber<l<'p in kan steilen biJ JeAfaeling 
bestuursrochtspr.iak van de~aad van Sta<r. 

Hoe kunt u ll!agere11? 
U kunt van vrijdag 19 augusru• 20161<>t en me< donderdag ~9 sep1emberio16 reagecen. 
Wij ontvangen uwzieruwij:en b1jvoorl<eurdlglwl. Da< kan via www.bureJ1u""1iergfep1Qjeaen.nl 
ondet J<avels Hollandse Kust iold) 1/11. U kunt nieueageren via Mnail. 

Péf posr kan ooi: Bureau Enetgiep<ojecten, lnspraakpum Kavels Hollandse Kust (tuld) ljll, 
Postb11$ 248, 2250 AE Voorschoc..,. Uw bnefloln alleen •Is zien$Wljie in lbehondeling 
genomen worden als u ondenekenc mtc vw naam M adres.. Dit geldt ook voor ~nruele 
medeond(ltekenaars. 

Wilt u uw zienswijze mondeling1;cven? Dat kan tijdeosdo lnloopavondeo en via Bureau 
Etl<'l'gieprof<:<ton OJ>'W"tlcdag<n v;in ; .oouur tot u.oo uur. T{ir70}379 8979. 

Wal gebeun er Mg meer? 
D<x>r toovoeging van twees(l'Oken aan •I eerdtr •~n~en winden.orgiegtbîeden op 
1u km uit dt ku.sr. wo.rd1 mogelîjk gem"kr dat op etn l•cer tijdstip nok windparl<en op 
rnlttima•l 18,5 lm uit de kus1 worden gerealtseerd. Het aanwijzen van d<-z• Slroken verioopc 
via de oncwerprijksstructuurvîsl• Windenergie op2tt. Aanvulling gebied Holl•ndst Küst. De 
oncwe'l'rijhsuU<tuurvisie wordt gelijlcàjdi_g mei deu oniw•'l'ka-.ll>ts l uï1~n ter lnza&" 
gelegd. tle< de~nitiew b"'1ui1 .hie1overis nog niet g'nomen. Het Jabmet streeft nur eell 

delinitîef beslun elnd zo16. Hiervoor loopt een apme procedure. 

Gelij~rijdig "n de voorbereidiog van de bvelbesh.1i1on wordtn onder de 
rijkscoördinatieregellng het inp.tsslngsplan en do vergunningen voor het ML op tee voor de 
Hollandse ku.~t (tltid) Voor~reid. 

Kennisgevingen voolhet nee op tee en voof"dt rijksmucru1nvis1eworden apan eepubfiettrd. 

Wat e•b•urt blerna? 
Boroau Enetgieprojoccen bu~deh alle tienswijzen en re>cues. zo fntl mogelijk n• anoop van 
de înspr<;ik!crmijn kunt u~~ download•n vla www.butt"au·energi,projecten.nl. 
De zrenswij~erren re>è\Îi>Swordén hetrokkén bij de definilÎ~ve k>velbesl<1ilen. ln een N<lta 
vM1 Àntwoord word< opgenomen of en op welke wijze de zjenswijl<n e.1 i'e•ttles in dè 
de/iniueve kav<lbesluiren zijn verwet~r. 

De kavelbesluiron wllen te:r iotage worden gelegd , Hl erop ~laat beroep open, Dil word< te 

2ijner tijd aangekondfgd m onder and~re de Saatscour.lnt, huiv-Jan. ... hui'Sbbden ..-nop 
W1VW.b11reau·energioprojcc1en.nl. 

Meef jnfonn1cie 
Uiigebreideînfonnarîe vindt u O\l www.bureau•El1ergîeprojmen.ni. Heeft u na he• 
bei.oek~n van de wt>bsite nog v-ragrn? D1fn ku·nt u Dellen m~1 Bureau fne·rgt-eproje«cn. 

1(070;3198979. 
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Kennisgeving 
Ontwerprijkssmictuurvisfe Windenergie op Zee, Aanvulling.gebied Hollandse J<ust, Miniscetievan 1nfraStn1cruuren Milieu 

Het kabinet hteft op 1 jull :016 de ontwtrprfjkss1n1ct11urvlsi• Windenergie Qp let, 

Aanwlline gebied Hollandse Kust v:isteesteld. van vrijdag 19.aueusrus 2016 tOl en mti 

donderdag 29 <ep••niber 10161151 deu onrwerprijk.S<rruccuurvlsje ter in22~. 

-- Aantewijzengebieden 
minimaal i 8,5 km uit de kust 

"'" Aangewezen gebied 

Achtergrondlnror:marle 
Hetkabintt wil nituw~g•bie<len aanwijlen voo1 de bouw van windmolenparktn op~""· 
Hetga•t om rweegeMed•n binnen <Ie togena•mde u·mfjlszone, tussen 18,5 •n 
22 ,2 kilometeniir de ltusr. De "nwijzlngvfndt plaats In de omwerprljkssrruccuorvlsîe 
Windenergie op Zfe. A>nvu1ling gebied Holl~ndse Kusten bet re~ een pani~le henienlng 
van her Nitk>na•l Wamplin 2016-2021 v<>0rht1 onderdeelwindenergî< opU<'. De twee 
extra snoken shlltenaan op eerdrtaangewezen gebi<'den buiren do 1z;tnijlszone. 
~ gobiedeo Hollandse l<usr (zuid) en Hollandse Kust (noord) <ijn g<ko1en in de rourehan: 
na een uîtge\loerdt haalburheids.s1udît. Met het aanw*en van deze nïeuwe geb,ieden 
breng1 ~er kabinet her doel Y~n 16'.9'; duu11ame energie in 2023 di<hterbij 

Ter voorbereiding op de rijksstructuurvîsie lag van 24 april tot~ met 4 ïuru 201 5 de notitie. 
reilovtjd10 en detaill'llvcau (NRD) mttdaarin1iervoomemtn tci inuge, Tijdens deze periode 
kon IJ uwziensv.ijze geven op het 'IO-Omemen om re komen t01 deterijkssrruc:uuivisfe ofop 
de ondenoeksvragen in de llRD. Inmiddels is een planmilîeuelTenrappon (plilnMER) 
opg<steld. In de reactienota zijn de reacties van het kabinet op de zienswijzen weergegeven. 

Waarom dit besluit? 
In 2023 moeten windparken op 2ee vijf miljoen N<'derlandse huishoudens van s1room 
vooni en. Hee kabînec heeftg•bïeden aangewtzen waar de komende jaren nieuwe 
windparken op iee kunnen Worden gebouwd. Dt inzet is een bépetkt aantal grote 
Mndpadom die worden aangesloren op ht:t ~lektMc-i~eîcsn~t vfasuriçfa.udpla-forms me[ ttn 

apatileÎl Vln 700 megawan (MW). Dil iS &~rlkoper en i.o blijft er ruîmoe ~r voor andère 
grbruikers op de Noordtee. zoals de sclu!epvaan. De rwee eerdtt " ngewezen gebieden rer 
hoog ie ••n Zuid· en Noord·Holl•nd rijn go..-dkoper dan gebieden ve1dtr op""· maar net te 
klein voor de aanpak met s"1ndaàrdplatforms-Daarom ~oegr hè! kabinet een mook .on 
deze gebioden toe. De parken komen op minimaal 18,5 km Oit de kusc ie liggen. 

u kunt uw m•11lng· s-n 
Van 19 augustus to t ~n met "'9 ~eptember ia 16 kunt u uw mtmi ng gevfln over d~ 
ontwerprijlc.sstructuurvlsie Windenergie op Zee. Aanvulling îebied Hollandse Kust en her 
daarbij behorende planMER, 

U kunc in uw ?ienswijxe onder ilflder. ingun op dovolgendt YTilgtn: 

• Srun ~r naaruwmeningor\jvlstlie<len Inde ontwtrplijl<sstructuurvisie of het pfanMER7 
• Zijn er ia ken •n/of bebngen ovtr he\ hoofd gezien? 
Wij steil•P het op prijs als u aangeeft op op welke delen van de onr:welj>rijkSstrucraurvîsie of 
her pl•nMER u ing:oat eP uw z.i~nswijze ond•rbo!J\\lt m•t ~rgumellten. 

Waar klînt u de documenten Inzien?· 
U kun1 de onrwuprijkssrrucruurvisie end• oriderliggende documenten geduoende de 
2iens-..ijunperiode inzien op www.platformp•mcip•tie,nljwîndopiee en ajdens reguliere 
openin~rijd•n (op papier) opdc volg<'nde loc.ties: 
• Gemeente Ronerdam, St1dswinkei Hoeknn Holland, Prins H~ndfi~1r:121 161. 

3151 At Ho<kvan Holland. 114010; 
• G•meenir Westland, Srokdijlcbde 2. 2671 GW Naaldwijk, T 14017: 
• Miniscerievan lnfrastru~uren Milieu, Plesmanwe11 1-6, 2597 IG Den Haag, 

T (070) 4S~6550: 
• cemeente ~naar. Johan de Wirtstrut 45, l242 LVW.ssenaar. T 14070; 

Gemeenie Katwijk, konlniin Jultanaloan 3, 2224F:W1(.>twijk Zli, T (071) 4o6 50 oo: 
Genoeente Noordwl!k. \toomt.iat 42, uoi HW lioordwijl. T (071) 36 6o ooo; 
Gemeente Zandvoon. SW>luê<mo1 2. 204l KB Z.ndvoon. î 14 023 of 0•3 5140100; 
Gemttnce Bl°"mendaal, Bloemend•alseweg ii,8.1051 Cl ~en, T 14023; 
Gemeente Velsen. Dudokpleln 1. 1971 EN litnuiden. T 140~: 
Gemeente Beverwîjk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk. T (0251) 256 •s6; 
Gemeente Heemskerlc, Maerten van Heemskertk.plein 1, 1964IZ Heemskerlc, T 140251; 
Gemeen ie Casuicum, R•adhulsplein 1, tgoi CA Casnkum, T (oz51) 661 1»; 
G<!meente krgen, )an llgtl1anstrut 4. 1817 MR Alkmaar, T (072} 888 0000; 
Gemeente Sthagen, Khntcont1ctcentrum, l>an 19. 1741 IA Sch•s•n, T (0224) 210 400; 
G-=nce Den Helder, Drs. f . 8ijfweg 20, 178q MC Don lltldtt, T (on3) 671 200. 

Oók kunt U dt ontWerprijkss.trucruurvisie digitaal inzien via www.ruimtelijkeplann"n.nl > 
een plan be)Ujken > Slnlttuurvisies > tOt'ken op JO; 
NLIM RO.oooo.IMsv16nzNWl»windHK"2000. 

lnformatfemarkttn 
In dt .ziénswij>enJ"'riocle worden dne inrormaciemarluen S"°'B'nlr;eerd. î1Jdt>ns il"xt·•V11nden 
lnmr u ook lnfbnnatie krijgen over de kav~btslulten l en Il wirulenergle.gfbierl Hollandse 
Ku><voor ~wh1dp1rken op meer dan u,2 km uit de !rust. Van 19.00- n .oo uur btn1 u van 
han6 Wèlkom informatie op ce l!alen en v"1gen te stellen <Wer het project en de procedure. 

De inloopavonden worden gehouden Op: 
• ~o augustus 2016: Hotel Zui~tduin, ~ew•g sa. 1931, VL ~gmond a•n ~t. 
• S-5eptember zo160De Muze, Wanrveld2, 2202 NS Noordwijk, 
• 6 september l016: Cirlton ~ach, Gevers Deynootwtg 201. 2586 HZ Den Haag. 
Tîjdens d•ze avonden besr.131 d.e mog<lijkheid uw:ienswi)ze mondéling in ie. ditn~n, Er Is 
l!<!n notulist aan\Wllg om uw zienswijze te nólfren. 

lloe kunt u reageren? 
U kum bifvoorkeur digitaal reageren d00< h•t loVllllen van een rienswijzenformulier VÎ• 

www.platfonnpartlcipalie.nlfwindopzee. 

Een zi011swij2e sturen p•f post is oo~ mo~elljk: Mlnistèrie \<In li\fnstn1auur en Milieu, 
OTrt<ll• Panltiparje, Pos1bus 30316, 2500 GH Den Haag, o.v,v, OntWerprijksstrucruurvisle 
Windenergie op Ztt. Wanneer uw zîenswlj?! Is oncvangen, krijgt u daarvon - bevestlglng. 

Wat eebe~ri er nog m~er? 
De mfnister van Economische Zaken ne&"mt fn ovtn~eo.ste-mming met de m)nisrer van 
lnf.mtNCIVUr~n Milieu de k~velbesluilen ! en Il in windenergiegebitd Hollandse Kust. 
Hie-rdoor wordt de r-eall$1;tie vin twee windparken opmïnima• i u,z km uir de kust 

mogelijk. De ontwtrpuwelbesluiten worden gelljkt.ijdog mei dl'2e onlWèf])riJl<sstructuurvisie 
", fnzage gelegd. 

Ge1îj~tijdig aa·n de voorbereiding van de oni.werprijl<ssiructuurvlsîe en ife ka11elbeslt.tlien 
worden onder de rijkscoördinaci<r<'g"li'rig het inpusïngJplan end• verg~nningen Voor hec 
nel op tee voor de Hollandse Kust (1uid)voorbertîd. 

Kennisgevingen voor het net op ze<? en voor de tcavelb(slulten worden ap~n gepubliceerd, 

Vervola 
Alle ing>?diende zienswijzen wotdel'l beuoklu!n bi) het opstellen van de de6nhieYe 
rij4structuurvl~'ie. Het kabinetst.reeft naareên deflnitfefbesJuft t?md 2016~ 

vr~g•11r 

Heelt u n• her beweken ~an <le web~ile.< nog rnhourlelijke vragen? Stuur dan ~en e•maol n••I 
lllindop2ee@minlenm.nl. Vóor vragen over duienswîî••nprocedure kunt u "recht bij 
Dfrecrk P~rucipotie v•n htt mi~il<<rie v•11 lnfrmruçtuur en Milieu. T (070) •561!9 99. 
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WESTLANDVERSTANDIG 

Het College van Burgemeester en Wethouders 

van de Gemeente Westland 
Postbus 150 

2670 AD NAALDWIJK 

24 maart 2016 

Tel direct 
E-mail direct 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het 
kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake wenselijkheid alsnog formeel 

protest in te dienen tegen de komst van een windturbinepark in de nabijheid van het 

Westlandse strand en het aanleggen van een transoortleiding onder- en gedeeltelijk 

bovengronds van Kiikduin naar Wateringen door het Westlandse gebied 

Vraag 159 2014-2018 

Edelachtbaar College, 

Zbals eerder al aangegeven heeft Westland Verstandig inmiddels een zienswijze 
ingediend tegen de Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) en tegen de notitie 

Reikwijdte Detailniveau Net op Zee. De notitie Reikwijdte en Detailniveau Net op Zee 

Westland Verstandig! 1 www.westlandverstandiq.nl 
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voorziet in de aanleg van een kabeltracé van Kijkduin rlchtlng Wateringen, te weten 

het hoogspannlngsstatron en de Kavelbesluiten I en u Hollandse Kust zien op het 

bouwen van een w1ndturblnepark in de nabij heid van de Westlandse Kust. 

Voor beide zijn goede alternatieven aanwezig. Voor wat betreft de windturbines is 

het alternatief om aan te sluiten op de kavel IJmuiden ver waardoor windturbines 

vanaf de kust niet zichtbaar zijn. 

Ook de geplande verbinding tussen Kijkduin en Wateringen geeft 

volksgezondheidsproblemen voor mens en dier, terwijl ook fauna- en 

milieuproblemen aan de orde zijn. Ook daar Is een alternatief voor, namelijk een 

leiding naar de Maasvlakte. 

Het College heeft blijkbaar niet binnen de gestelde termijn een zienswijze ingediend 

en evenmin heeft de Raad van Westland dat gedaan. Dit leidt wel tot de navolgende 

vragen: 

Waarom heeft het College geen zienswijze ingediend en laat zij blijkbaar de 

milleueffectrapportages opmaken zonder dat daarbij het manifeste belang 

van Westland betrokken wordt? 

Wat Is uw College van plan om hier nog verder aan te gaan doen? 

Destijds heeft de wethouder afgesproken dat hij in overleg blijft met de 

gemeenten die eenzelfde belang hebben en die wel il'l deze actief zijn. Wat is 

er van dat overleg terecht gekomen en welke acties zijn concreet 

ondernomen of zullen ondernomen worden? 

Uiteraard is Westland Verstandig bereid om de informatie die zij krijgt naar 

aanleiding van de ingediende zienswijze aan het College door te geven. Het is in het 

belang van Westland en haar Inwoners dat opgekomen wordt tegen voor Westland 

schadelijke zaken. Westland heeft er niets aan als straks in de buurt van de kust een 

Windturblnepark zichtbaar is en Westland heeft er ook niets aan als de gezondheid 

van mens en dier in de waagschaal gesteld wordt voor prestigeobjecten als deze. 

Zeker is dat het geval als er voldoende alternatieve zijn en die zijn er. 

Bijgaand de ontvangstbevestigingen van de RJjksdlenst naar aanleiding van de 

zienswijzen die Westland Verstandig heeft ingediend. 

Westland Verstandig 1 1 www.westtandverstandiq.nl 
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" WFSTLANDVERSTANDIG 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor 

gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. 

Hoogachtend, 

U e.a. , 

Namens de fractie Westland verstandig 

Fractievoorzitter 

Westland Verstandig 1 1 www.westlandverstandlq.nl 
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> Rctol.radres Postbus 91344, 2509 AC De11 Haag 

Vereniging Westland Verstandig 

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland 

Datum 21 maart 2016 
Betreft Ontvangstbevestiging zienswijze net op zee Hollandse Kust (zuid) 

Geachte mevrouw, meneer, 

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw zienswijze op de concept-notitie reikwijdte 
en detallnlveau van het project net op zee Hollandse Kust (zuid) . Uw zienswijze 
heeft registratienummer 4V·SN-0067. 

Uw reactie Is doorgezonden naar de betrokken overheden. De betrokken 
overheden zullen, rekening houdend met de Ingekomen zienswijzen, de Notitie 
reikwijdte en detailniveau net op zee Hollandse Kust (zuid) vaststellen. Daarin 
wordt definitief vastgelegd welke informatie in het milieueffectrapport opgenomen 
dient te worden. 

Op basis van die notltîe wordt vervolgens het mHîeueffectrapport gemaakt, dat op 
termijn samen met de ontwerp-vergunningen en het ontwerp-inpassingsplanter 
inzage komt te liggen. Wij zullen u dan per brief attenderen op deze 
terinzagelegging. 

Alle zienswijzen die op tijd bij ons zijn binnengekomen zullen worden opgenomen 
in de inspraakbundel. Deze Inspraakbundel zal binnen enkele weken na het stuiten 
van de Inspraaktermijn worden geplaatst op www.bureau-eneralepr.olecten .ni. In 
deze inspraakbundel kunt u met behulp van uw registratienummer uw zîenswijze 
ten.1gvinden. 

Met vriendelijke groet, 

Bureau Energieprojecten 

8ul'eau Ene<11leprojecten 
Bernldenhoutseweg 73 
2594 AC Oen Haag 
Postbus 91344 
2509 AC Oen Haag 
ww.<l.f'\lo.nl 

ContilctptM"soon 
Elureeu cnergleprojeden 
T 070 379 8979 
F 070 379 7423 
Bure~uenergleprojeeten 
@mlnez..nl 

Uw refenint:le 

Bljlage{n) 
1 

Bureau Energieprojecten 
• CoOr'dlneert de 

vergunriln_gvei'fenlng vari 
grote energlepro}ecten met 
als doel de doortoopt1fd van 
deu vergunnlngtTajecten 
aan:lenlljk t& bekotten 

• Meer Informatie: 
www.bureau· 
energieprojecten.pi 
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WÊSTL/\NIDVERSTANDIG 

Bureau Blergieprojecten 

Inspraakpunt Net op zee Hollandse Kust (zuid)/ 

Inspraakpunt Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust 

(zuid) 

Postbus 2"l8 

2250 AE VOORSCHOTEN 

8 maart 2016 

Tel direct 
E-mail direct 

Geachte heer/mevrouw, 

Namens de vereniging Westland Verstandig en onszelf in persoon, wensen wij 

hierbij zienswijzen In te dienen tegen de notitie Reikwijdte Detailniveau Net op 

zee en de notitie RelkWijdte Detailniveau KaveJbesluiten I en II Hollandse Kust 
(zuid). 

Wij zijn een polläeke vereniging in Westiand en hebben als belang de behartiging 

van de belangen van burgers van Westland. Die belangen zijn geschonden door 

beide notities. Als personen zijn wij inwoners van Westland. 

Wij kunnen ons volledig vinden In de zienswijZen zoals deze 2ijn ingediend door 
de Commissie Loosduinen. De betreffende zienswijzen worden bijgevoegd en 
kortheidshalve moge daarnaar verwezen worden. 

WestlaodVerstandig 1 . 1 www.wesUandverst:andjg,nl 
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Wat Westland betreft: is natuurfl]"k duidelijk dat het vrije Zicht op de zee 

behouden moet blljven, terwijl voorts geen leiding gegraven moet worden vanaf 

Kljkduln rlchtf ng Wateringen. Dat Is slecht voor het mllleu, de natuur, de 
vof ksgezondheid en Is ook niet praktisch. Beter kan de leiding gelegd worden op 

de Maasvlakte. 

Hoogachtend, 

WestièndVerstandlgl 1 www.west11ndyemlilndtg.nl 
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Bun:au Energieprojecten 
[nspraakpunt Kavclbesluitcn 1 e.a2 

Hollandse Kust (Zuid) 

Poslbus 248 
2250 AE Voo~lco 

Uw brief Vll!l 

" dte en Detailniveau Kavclbesluiten 1 en 2 

even dat de kust niet elleCD ecologische kwalileitt:n 

leefbare JendscbappcJijke kwalilciL De eigemcbap in 

·de borizan Ic kumlen zien, is el~ in Nederland vrijwel 
lijke kwalileiL Vele mensen genieten van de leegte c:n 

· stQnn en 200. de getijden co dat gedurende alle seizócncn. De 

W arutccr wij d11ama11st de oo zien van het ontwikkel co van duuname energie , waaronder de 

rcaliscrina V&ll windmolenpariccu in zee, dan wordt meteen duidelijk dal het laaiste met de giool5t mogelijke 

zorgvuldigheid ZA1 moeten gcscbicdco. 

Integraal denken en een uiteindelijk z.o cfficiC:nr mogelijk gebruik van de ruimte in zee moeien daarbij de 

prioriteit Jaijgeo boven overwegingen van zuiver fmancieJe aard. 

In del leader is bel j ammer te moelen conscatcren dat er geen sprake .is van een mtegrale aanpak bij de 

outwikJceling VllD de opgave om 2100 MW te i:nstallerai bij de Hollandse .Kust en dat ven:noicn llllD tand te 

brengen. 
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ln de concepl nolitJe wordt allec:.n u.ilgegaan van 1400 MW in H.K. Zuid, lcrwijl de invulling van de 700 MW 

voor H.K. Nooro niet word! bescbreven. Daanws1 word! vooruitgclopco op de besJuirvormiog m.-cr H.fC. 
Zuid 3 en 4 binnen« 12 mijlszone. 

Hee alle:roaliefvao IJmuiden Ver wordt oiec ia beeld gebracht naast de locatie Hollltldsc Kust Zuid. Ook 

allcroatievcn voor de locaties bûmcn de 12 mijlszooe, liggend buiiea die zone, tjjo mei aangegeven en 
beschreven. 

Vanwege de z.icbrbaarbeid en anden: mogelijke effecteo op de beilB!lil'o~\JD 

wij teer t~ghoudend La.v. de realisering van groo1scb11igc · d 
de Jcusl en de lcusteconomie zijn 

de 12 mijlszone. Het is ecu 
''Nect~"t 

Vanuit dcz.e ovcrweaingcu zijn wij van mening dnt demo 
moelen worde11 en in de voorliggende collcept noû · '.W.;ct 

Wotcri.ogen aan te slailen is niet noo 

benodigde aanpusiac vu deze boogsp 

accommoderen. Bet nieuw ge 

het concepc on'YOldocnde nau 

Hoogacbteod, 

namcos de Commissie Loosdtünen, 

·" 
da.o wel 

· g van een kostbaar 
kOllleneffeetiviteit van de twee 

ouderbouwd. 

~chu economiacbe motieven, la~ kosten, ertoe geleid 
ïkc bêmît om built:11 de 12 mijlszoqc te blijven. Het blijkl niet 

iendabel te zijn om ver uit de lcl.llt een windpark to 
un project op 120 km voor de lrult van Yorlc.sbire. Wij 
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BurC8l.I Energieprojecteo 

Jnspraakpunt Kavelbeshtiicn J en Z 

Hollandse Kust (Zuid) 
Posthu! 248 

2250 AE Voorschoten 

0067 

Uw brief "311 

het net op zee in totaal drie tracéoltematicvcn voor het traject 

Kijk.duin en dan richtillg het 380kV boogsplUlDÎlJMStatioo 

dingspWlleu op de M~vJaktc mot aanslui1iug op het 

Uw coix:epc notitie geeft ons aanleiding tol de volgeo;dc opmedcingeo cn/ofvngcn. 

Mei betrekking tot het alternatief genoemd onder J medren wij op dat de aanleg hiervaa technisch 

problematisch is, een bedreiging vormt 'voor de n11tuur, flora en fauna en het milieu en Romeinse 

archeologische waarden mogelijk in gevaar bn:ngt. M.b.L bet HD~ffen van arcbeologi.scb w1ardcvo1lc 

vindplaatScn is afstemming met de afdeling mbeologie van de Gemeente noodzakelijk. Gelet op bet e.u. is 
bepaald niet uil te sluiten dat de aanleg op veel bezweren ml stuiten en dat daan:loordc vool1gang zal 

s tagneren.{ voo r de an:beologiscbc waarden verwijzen wij naar '"Oclccnburgb-Dco Hug, Romeins fort bij de_ 
kust" door J.L Bol! in de reeks "Stap in het verleden.") 
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Vc:rsclûlleode n1ruunspecu:a 0111brekca zoals hel ef.fcc1 op bodemleven Zo zou bijvoorl>etld de 

bode.m<>pWllmlÎl:lg vanuü de kabels explieiet benoemd moetea wonlen. 

0067 

Bovendien ia vobtn:ltt oo.voldoende duidelijk: wat de negatieve invloed bo %.ijo van de elektro- magnetische 
velden rondom de kabels op de gezondheid vui mens en dier. Dit geldt in bet bijzonder voor mensen, dre 
m:rcèrm in bet gebied waaronder de kabelgOOI zich bevindl Door CJ(l unten zorgvuldige en volledige 
informatie Ie geven, lcuruJeo wellicht 0111ere) bezwaren en procedure giogea al 2oveel mogelijk 
worden voorkomen. 

Daarnaast worden niel allccu vanwege de oanleg wellicht 
(Roompol), de Golfbaan Oclcenburgb,.de exploit.aJJtcn vadl 
co de EHS(EcoJo&isc:be Hoofd Struclllllr) gebied 
moment van realisering nl. niet in bet najaar of · 

Slechts summier is ungege'ml dat bij h 
moce worden, elwur jcdc::r van de vier z 
cwaaJf labels widc:r over laad " 

tiepark Kijkduin 
het natura 2000 gebied 

f, geplaatst 

ee stappen mag worden uit1evoerd. zal de overlast 
die aJ · zig ia van binder en natuunchade, a.amie:ulijk doen 

een strook van -10 meter breedte nodig, terwijl slechts 19 ,S 
o.a. door het huidige SollcvcJ<lpad, bcslAllnde uit c;c;o voet. en fietspad 
worden. Hierbij worden ook de vervuilde puindu.lnen doonoedeD. Dit 

Voor wal de oodergroodse bbds betreft, b~pleiten wij ook om 380kV bbela als alternatief mee 1e nemen. 
Noor wij hebben begrepen is oadet onderzoelc oaar bet gcbnlik daarvan gestart. De milieueffecten zouden dan 
ook in beeld &cbnlc:ht moetco worden. 

Met betrddciQ8 tot de hiervoor vermelde acceptatie zij vermeldt dat eea recente opinicpefün& onder bewoners 
door de LooSduin.se Krant ungceft dat 75% geen voorstmdeJ is van aan.landing it1 J(ijlc.duin.. 
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Wol oo.s bet.refi dient de aoanlandiag bjj de Maasvlakte, optie J en 2, bel uitgangspunt 1e tijn. O«e 

inoeclijkhcid keot gcco oocmeuswaardige problemen voor natuur en mjJjcu, brengt gec:u Roroci.ose 

archcoloeisehe waarden in gevaar eo er is geen sprake van recrcircndc be?.oeken in hel i:ebied, waaronder de 

kabelgool zich bevind!. De aanlanding aldaar is o.i. ook technisch goed uitvoerbaar gezien de n:cczite boring 
onder hel Noord-Hollands kanul vanaf de 380kV verbinding naar Vierbouteu ia opdracht vaa TENNET. Bij 

re.al iscring up b11Sis van deze opties zijo er nauwelijks of geen bc7:wamilprocedures re verwachten. 

A1 eerder bcbbco wij gowag gcm.aakt van het gebrek aan inlegralilei 

omWDg.( zie bijlaee) Indertijd bctzofbec bet feit dat de aanland' 
over land niet gelijktijdig met de bepaliög van de locaties op zee 

Nu wijzen wij erop dllt bet feil dat ar geen integrale N1lD 
iMtaUcrea bij de Hollandse Kust en dat lotale v 
transplltant besluHvonningstrnject waarbij een a 
gemaakt. 

In ome zienswijze m. b.l. de kavels 1 co 

Bijla,gca : zie voor een ui(JCbreide'"Ql~IDIJl 
GcmecJ!te Den Hruii:. 

ultvormiogsttnjcctcn van dcnc 
c:ê Vat• de hooppanningskabels 

0005 



0067 

Commissie Leefomgeving Gemeente Den Haag 2 maart 2016 

Inspraak agendapunt I 

Voorstel van het presjdium inzake Reactie op concept-Notitie Reikwijdte eo 
Detailniveau Transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kost (Zuid) 

Geachte Voon:itter, Raadsleden en Wethouder 

Mijn oaam is , en ik spreek in namens de Commissie LoosdU.inen. 

De CL heeft in concept twee zienswijun richting het Rijk opgesteld, die aan u zijn toegezonden. F.c:n 
l.a v. bel Net op Zee, en de tweede t.a.v. het concept besluit kavels I en Il HKZ. 

De Commissie Loosduinen (CL) maakt zich z.orgcn over de voorstellen voor de ootwilclccling van 
windrurbineparlcen voor ooze Jcust. 

maar ziet met name beten alteniatieve.a, waarmee ook aan de doelstelling voor duurzame 
onlwikkcliog voldallD b.n worden. 

en wnarbij minder ovedasr ofbûider- voor de Haagse bewoners zal optmfen. 

Dat belrcft tem cqstc de aaalucllag van de stroomlcabels aan land. 

Zo zijn de voorgestelde Jobties op de Maasvla1cte een veel beter altematief voor deze aa.olanding, dan 
het geboorde trac~ van Kijkduin, via Ockenburgh en Madc:stcin naar Wateringeo. 

Op de voorpagina van de Loosduinse Krant van 10 februari 2016 hebben de bewoners vao Loosduinen 
dal kunnen lezen, e.n op lVWest Nieuws heeft (v;z.tCL) dat in beeld gebracht. 

Dat betreft ten tweede het alternatief van de kavel J.Jmulden Ver dat niet in beeld is gebracht in de 
huidige inspraak proceduns Daast de kavels 1 en IJ Hollandce 'Kust ZuicL 

Ien derde js het alternatief van de kavel IJmuiden Ver juist ook van belang voor de procedure voor 
de kavels m en IV tussen dt 10 Nm en 12 Nm voor de Holla.ndse Kust Zuid 

Hel is mcc:r dan jammer le moeten constateren dat slechts economische motieven, lagere kosten. ertoe 
geleid hebben om terug te komeo op bet aanvankelijke besluit om buiten de 12 mijlszone te blijven. 

Het blij ki niet alleen technisch mogelijk, maar <Jok economisch rcndabeJ te zijo om ver uit de kust 
een windpark. te ontwikkel ca. 

Zie als voorbeeld bet windenergieproject op J 20 km uit de Engelse kusl bij Yorkshire waar de Deense 
Dong Enc:rgy finna een park Yen 1200 MW gaat neenettcu. 

0005 



Wij verwijzen met betrekking Dmuiden Vee naar bet goede wc:rlc dat de StJchtiog Vrije Horizon 
uitvoert. 

Voorzitter en Raadsleden 

0067 

De Commissie Loosduinen kan zich daarom prima vinden in de concept 7.ienswijze die de Wethouder 
aan u heeft 1oege20nden. 

We missen echter nog de formele zienswijze van het College in de procedure t.o.v. de Kavel besluiten l 
en Il. 
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Externe notitie Pmen, 24 ;pril 20lS 

A.fddinC ECN Bclcldsstudles 

Aan M/nl.Cllrle v;m Ecooombche :Uken 

Onttuwap Kosten wind op zee 2015 

Samenvatting 
Het m inisterie van Economlscfle Zalcen heeft de fatentle om In 20!5 een ttnderregelinc voorwfnd op 

1ee open te stellen. In deze notitie worden op venoek Vin het mirtisterie de r~ul~ten cetoom:t van 

recente berekeningen over de kosten van wind op zee. De recente berekeningen geven fnfonnaUc 

ave< de subsldlebehoefte van nieuwe windparken op zee. De informatie ater dela subsidiebehoefte 

dient ter ondersteuning wn beteid.smatige keuzes door de Nederlandse overtieid Oller de Invulling van 

dl! leomende tenderregelina voor wind op zee. 

De tenderTegell"g wind op z:ee valt onder het 6~1uit SOE. De lezer van dae notitie wordt geacht 

bellend te 1ijn met de SOE+ en de daarin voorkomende terminologie. De berelrenlnsen zijn galltl uit 

van ontwHcke.laars die in 2015 SDE-t-Subsldle aanvragen en uiterlijk In 2020 hun park In productie 

hebben. In Tibel 1 staan dC? belangrijkste bevindingen van deze studie als het basisbedrag en het 

veJW11chta untal vollasturen elektriciteltsprbductle per gebied. 

LM 

7 --Tebel 2: Oasbbedrag per geliled met lu.uen haal1ja tiet gemldddd aa"t'lll voUastunn (IAu, PSOI 

De subsidiabele productie. ge.typeerd do°' het aantal volla.stur~ (vlul In Tabel 1, is aftiankeliJk van de 

keure wie de h<>agspannln11svvbindin11 naar land venorgt, omdat~ subsidiabele producOC? wonlt 

1en1eten op het punt wnr de efelttriolèt het openbare elekttititeitsnet inaaat. 

De SDE•-recelinc kent oolc de parameters van correctiebedric (de huidige marktwaarde van de 

geprcducee.rde C!lektricitelt) en de basisprijs (1/3" van de verwachte langctennijnwaarde van de 

r:eprcduceerde eleklflcitelt), de Tabel 2. 

Gawijzlgd op: 8-7-2015 20:19 

E.:CH·N-lS-014 
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- c· +? §h Et: iWê**dhA * 
Talie! 2: lere.kenlftASWijtL van bashprij> en correctlebedrai: 

profiel&onbalansfactor !>f&!.!9!!!110 elektrldreltspr ll!te~3/3 __ 
0,810 x 0,0544 x 2/3 "0,029 C/k,_W;.,;h;;__ ________ __. 

Inleiding 
Het ministerie van Economische Zaken heeft de intentie om in 2015 een tenderregellng voor wind op 

zee open te .stdlen. Via de SDE+-tt:nder wor-dt financièle comperuatle geboden voor de onrendabele 

top van Wlnd-op-1eeprojecten. Ten behoe11e van die tender heeft het ministerie aan ECH gevrugd 

wat de hoogte van de SOE+-vergoedlng zou moeten rljnJ om het merendeel 11an de initiatieven 

rendabel te laten lijn. De:?e l11ltiatieven kunnen dan binne."l de tender concurreren op benodigde 

subsidie. In due notitie rapporteert ECN over de berekening ten aantlen van ba$isbedrag. 

eortectlebcdrag. baslsptl}s en verwachte aantal vollasturen voor Windparken op iee die in 2Cll5 

n1bsidle iauden aanvragen om uiterlijk In 2020 lfOlledig in Pf'oOvctie te lijn. 

Proces 
In januari 2015 heeft ECN conceptberekeningen gepresenteerd aan de manct vla de notitie 

'ICosttndaling wind op zee In relorir tot stoprontoct op ree', publicatienummer ECN·N- 15--003. 

Marktpartijen werden daarbij uitgenodigd om met feitelijk bl!INljs.materlaal te fCilgefen op de 

berdcende kosten van wi"dparken oP zee. Vanwt'.ge de conrurrentlegevoellge aard van de geSprekken 

en van de i:etoonde informatie, kan in deze notitie slechts geaggregeerd en geanonimiseerd worden 

weergege11en welke ln(ormatie Is gedeeld. 

ECN heeft DNV GL gevraagd om ondersteuning bij "et beretcene" van de kosten van wind op 2ee. 

111ertoe Is ONV GL aangeschoven bij de consultatiegesprekken, orn de ingebrachte inforrnatle te 

helpen dulden. Tevens heeft ONV GL belangrijke kostenrelaties u it het ECN~ostenmodel getoetst aan 

eigen kennis. ~ze notitie {ECN-N·15-014) is nlet aan ONV G1..voorgelegd ter accordeflng en is 

daarmee een z,elrnandlge put>llciltle van ECN. 

Ontwikkelingen 
Er zitten vele uitdagingen In het corRct inschatten van de kQStprijs van wind op 1ee voor parken die in 

2015 $ubsldle aanvragen en uiterlijk in 2020 In productie zullen zijn. HiRorischc kosten bieden moeilijk 

vergelijkingsmateriaal: de eigenschappen van de focaties en van een PfOject kunnen verschUlet\, en 

ten ge110lgc van diverse gelijktijdi&e ontwikkelingen zijn recente djfers van de kost .en van windparl<en 

op iee modlijk te duiden. Tegelijk blijkt dat de geconsulteerde partijen sleclits met grove îndlcath:.s de 

kasten voor toekomstige windparken kunnen berekenen. Complicatie is bijvoorbeeld dat locatle

specifleke gegevens (bijv. windsnelheid, bodemgesteldheid) niet op tijd beschikbaar waren om In deie 
consultatie mee te nemen. Ook gaven partijen aan dat ten tijde van de consultatiegesprekken de 

Pagina 2 van 11 
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beperkln1 vari risico's In toekomstige wet· en regelgeving nog niet valt&esteld was (bijv. financiële 

compensdtle bij ultvill van n<!tnn sluiting). 

Bovendien bcstëlllt er 011~ekerheid over het verschil in kosteMlveilU tu»en het moment van bieden in 

de tender en het moment van de lnvesteringsbesUsslng. Hoewel deels afhankell/k van regelgeving. 

denk aon boeteclausules Indien de tenderwinnaar uiteindelijk besluit niet te Investeren, iullon deze 

onzekerheden meegepnjsd wordèn rn het tenderbod. 

Het ontwikkelen van een wiridpark op tee gaat gepnrd met aantienlfJke rlsico's voor de partij die de 

kosten draagt, VHk komen deze risico's terug in de financieringslasten - de kosten van kapitaal voor 

wind op zee :tlJn dan ook relatief hoog ten opdchte van vel!! andere hemieuwbare 

energletedlnologldn. Er heerst echter de verwachting dit steeds meer windparken op projeC1buls 

gefinancierd kunnen worden: een duidelijk teken dat de opgedane ervaringen geleld hebben tot 

dlll/\g van de !lasten van wfrld op zee. De finand~n'5'110orwaarden waarmee ECN gerekend heeft. 

zijn dotarom gebasee.rd op pr~~: 70" weemd vermogen en 30" eigen vermocen moet 

worden lncebracttt. De ver1oedlng YOOr d"e kapltu tvenue1Wn1is5,S" op de lenlna en lS" 
rendement op het elge.n vetm0ien. 

De belere flnanàerin1svoorwaarden WOf'den mogelijk gemaakt cloorda meer rlslco'.s binnen het 

project Je!( ondergebracht kunnen WMden. Deze versdtulving van risi<o'.s leidt ook tot een 

verschuiving van kosten: lagere financierinssla.sten worden gedeeltelijk gei:ompen.seerd door hocere 

ln11esteringskosten. lllL1Straticf hierbij :Jjn garanties~garantlas zijn niet 1n1tls m11r hun waarde il 
verrekend In het ~ankoopbedrq van een product. 

Naast deze ontwlkhllns rondom het projectmatlgfln1ncieren zien we ook dat de wîndturblnei die op 

zee geplaatst worden, steeds groter zijn. Het vermpgen van deze turbines lil(I enkele Jaren aeleden 

tvplsch op 2 tot 4 MW per turbine, terwijl voor toekomstige parken turbines gebruikt l Ullen worden 

met em vernlosen tuuan de 4 MW-en8 MW, waarbij zelrs 10 MW per turbine àl wordt overwogen. 

~ ~ 
~Maar tegelijk neemt ook de elektriciteitsproductie per MW toe door een 

beter• verhouding twu:n rotordiameter en turbinevermogen.~~~.@ 

·~ ":S~< 
.v-~;~~~~~ 

De grotere turbines hebben ook consequenties voor de kosten van de fundenncen. Een 1rot•r• 

curt>lne is lWillrder, maar vangt door het grotererotoroppe.,,lak ook meer wind. De krachten die de 

fundering moet kunnen weerstHn w~den daarmee groter. Per saldo nemen de kosten 11oor de 

fundering af; weJi,wnr nemen de kosten per fundering toe. mnr ujn er minder funderin(l!ll per park 

nodi1. 

Er rijn voldoende aanwijzi"flen dat de kosten van wind op tee aan het dalen zijn, vooral door bett!fe 

fln1ncierin&.sc011ditles en docw tec:hnielt011twi.kJceling bij de windturbines en funderingen. Andere 

koslencomponenten, roal.s de elektrische Infrastructuur -zowel blrinen al.s buiten het 11ark - lijken 

een bespanngsporl'n tiel!I te hebben. Deze macelijke kostenvoordelen, bijvoorbeeld l1m gflVOlge van 

een fnrerne parkbekabeling op een spanningsniveau van 66 kV In plaats van 33 kV, iullen zich eerst in 
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de ptaktijk moeten bewijzen voor ECN ie In de advisering over de SDE+ meeneemt. Bij de 

onderhoudskosten ll geen bewijs gevonden dat de kosten aan het dalen tlJn. Uit de berekeningen 

onderliggend ailn deze notitie blljkt dat de onderhoud.skosten zelfs iets gestegen zijn ten opzichte van 

eerdere ECN-berekeningen In het kader van de SDE+. 

Basisbedrag 
Vorx vijf zeefocatle.s (Borssele, Zuid-Hollandse kust, Noord-Hollandse kun, IJmuiden-ver en Boven de 

Wadden) worden tabellen getoond met de berekening van de basisbedragen (zie de Rguur naast Tabel 

6 voor de ligging van de gebieden ten opzichte van de Nederlandse kust. Per locatie worden twee 

b11sisbedragen gewond, een basisbedrag lndusief individuele aanslultlng op het elektriciteitsnet en 

een basisbedrag waarbij het park aangesloten wordt op een stopcontact op zee. Tevens worden de 

investerlnaslcostao (CAPEX) getoond, alsmede de jaarlijkse onderhouds· en beheerkosten (OPEX) en 

hel gemiddeld aantal vollasturen op het punt dat de elektriciteit het net wordt ingevoed. Dit punt llgt 

bij een lndMduee aanslultfng n4 de exportkabel, maar blJ de situatie waarbij op een stopcontact op 

zee wordt aangesloten, vóór de hbel n1ar het landnet. 

Peneeloatle zijn enkele parken v111 300 MW tot 400 MW grootte gemodelleerd. De ondenta1mde 

figuren tonen de llglng van de gemodelleerde windparken ten opzichte van de zeefoatle. 

TlllNI 3: Rasult1tt11 deel&ebled Baruela 

llOO · ~ui~ 

___ _,._.._34W_-.-+----"-...-·- --; 0 .152 .. , 

.i--.;l.600=;.._;-~. _4100 ___ O.!.~ . ~ 
39.50 D,151 Î 

Het basisbedrag voor Borssele ilgt rond 0,123 €/kWh. waarbij de windparken aangestoten worden op 

een stopcontact op zee. Borssele Js, zo;il! ook blJjkt urt de tabellen 2 en 3, een wat duurdere locatie 

dan de Hollandse kusL Deels heeft dit te maUt! met de nabij e IJgging van de Bel&lsehe windparken, 

d ie lelden tot ca. 4" minder elektridteltsproductle doordat te wind afvan111n. M1ar ook waterdiepte 

en vasrefst1nden zijn onaun.stiaer. 
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.. : ····· - ·.·:::::::: 
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··:::: • 
• • 't•bal 4: Resulhten del!laebled Z\Jld-Holillldsc kust 

1/'~1fl;.!;JJI :( r.l"\;,,,'"t. (,l>L~ 01.'EÎ't \·'~ Jd~!.S · 

'" t ,;•1 1~ {tif.'1t.\ ~ (l/e . .'l·.oJ [t'/a: tl"dr:·e 

\ ~ 1'.:\")h~ 
.~-. --
~ /:l \·.:y:);(i1"':· 
. ·, '\ . '" " 

125 4200 

120 U-00 

ZSOD 12> 4200 

. 1 - / •100 om 

Voe< da Zul6-Hollandse kust ltaan de kosten eetoond voor gebieden waarvoor In ion en In 201! eeo 

t tnder ral worden ult{esdtreven. oe kostenberekeflinc hnft edtter betrelttfng op de situatie waarbij 
men in 2015 SDE+ aanvraagt. Kostendalingen (of-stlJgingen) rus.sen 20l.S en 2017/2018 zijn niet 
verrekend In bovenstunde cijfer). 

," uoo -t--2~--~--~200-L~!~) 
~ _ 2600 _L_.l~--1--~~-l~~~jl 

1 ' 
la .:_ ,J_ __ ; ____ "~~~.J.-~~-

--- -· - - - L~3(l()_J_o.m i 

De kosten voor Windparken voor de Noord-Hollandse kust lijn sterk vergelfjtbaarmet die voor de 
11.id-Hollandse kust en behoren tot de goedk<>opSle gebieden binnen Nederland om wlndpaf•en op 
zet te bouwen. 
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.N!t . ·~-- --E~-· 4400 0,!2~ ,---· 
Ja 3800 135 4400 0,155 

Nre 2.900 140 ~ssn 0.1-n 

~ilFO~~Jm~&a11!JjMiiijîjiiildi:!f4Qjljt§) 
&W!§!Jlg~~~Mii"®@iD 
~~mY.JllliitiL~f!lij:la1rèlj.8§'@ Bol/en de Wadden 
is beperkt ruimte beschikbaar tegen eveneens relatlef floge 
k<isten. 

Onzekerheid 
De ko.stenrnodellerlng kent diverse onzekerhedm. Er Is geen kwantitatieve gevoeligheidsanalyse 
uitgevoe<d op de getoonde res1.1ltaten. Wellcan op basis van de gevoerde consultatiegesprekken en 
expert judçement een kwalitatief beeld secreëerd worden van de onzekerheden In de 

suMldJebehoefte. 

Basisbedrag en tendèrbedtog 

[)e, opdracht aan ECN luidt om een basfsbednig voor wind op iee te berekenen. Dit b;ui.sbedrag Is een 
maat voqr de subsidiebehoefte. Het bisfübedrag dat ECN berekent zov het merendeel van de 
projectinitlatie..,en in staat moeten stelten om een rendabele business case op te bouwen. Omdat 
iedere projectinitiatief zijn unieke eisenschapperi heeft, onts~aat er een spreiding in subsidiebehoefte 

- P,9.l!,:l:jJJP.'filfü.~ti;~q~Jfül.!.üm . ~ill§'@L~'!i~-"[ê.i@ 
.flQt~~lè. Oit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt doordat ontwerpkeuzes verschillen, de project.opzet 
\larleert of de kapitaalverstrekkers i!nden zijn. Oe onderstaande figu1.1r illustreert de mogelijke 

spreiding in s11biidiebe'11>efte vanwege een verscheidenheid aan projectkenmerken. 
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Vcrwac ting:;
waa äe (Psà)· 

van de 
subsidie
behoefte ~ 

"' Basisbedrag: het merendeel 

l 
van de projecten heeft een 

'cubsidiebehoefte die lager Is 
dirr·~ basisbedrag. 

·~ 

SUb51dlebehoefte ~ 
ajhankelï]lc van projedkenmerten 

flcuur 1: Concept~ 10..str.rt.~ van de onteketheid in ~l>ehoeltc, :rihridljk van pnijtnlwlmt rM"- Oe aekozu 

~~metuw.T:w~ In dne waa"°'iinlijld\tidswrdellnc zijn ubitnlr ceJtozen. 

De bovensta•mde flauur toont een scheve verdelirig waart>U de kans dat een project coedlcoper Is dan 

het semlddeldo (zie linkerkant van de grafiek) groter is,~ de kilns dat een project duurder Is dan hL'l 

gemiddelde (zie rechterkant van de gnflek). Omdat voor wind op tee een specifieke loaitie getenderd 

wo1dt, zijn fysieke verschillen van de locatie niet onderscheidend - dat ve1idlllnt in beginsel de 

spreiding in subsidiebehoefte. De projectkenmerken kunnen dan ook In srote mate door de 

initiatiefnemers zelf bepaald worden. In een ontwikkelde, competitieve markt zullen de me.este 
gunstige keuu1s In alle projectinitiatieven vergelijkbaar uitvallen, waardoot hot moeilijk Is om een 
groot kostenvoordeel op de concurrenten te behalen. Oaarentescn blijft het mogelijk om oneunstige 

keuzes t e mil ken, waarbij gemalckelijlc veel hogere subsidiebehoefte kan ontstaan. Hierdoor ontslHt 

een scheve verdoling tn de subsidiebehoefte, zoals getoond in bovenstaande figuur. 

De bledlngen in een tender hoeven deze wrve van de subsldiebehoefte niet te volgen. Door 

s trareelsch ged111g kunr1en de daadwerkelijke biedingen zowel hoger als lager uitvallen dan de 

berekende subsidiebehoefte. Wel ligt het in de lijn dl!I' verwachtitlgen dat bij een 1oed werbnde 

tender en een goed uitgevoerde kosteflberelcenîng wor het basisbedrag. het winnende tenderbod 

lager ligt dan het berekend ba.sisbe.drag. 

1:os1enmodel/ering 

Voor de kostenmodeDcring m:iralc1 ECU gebruik van een 11ereen11oud1cd ko.stMmodel. ECN ontwerpt 
blnnc11 de.te opdracht geef\ park orn daar de kosten van te berekenen. ECN maakt op basis van 

e.mpirlsche rPlaties - tussen bijvoorbeekl investeringskosten en waterdiepte of tussen 
ondethoudskosten en 11aarafstand- een kostenberekening. Ook de modelltrinc 1n1n de ashOow bevat 

een aantal gener111fs111 les. Hierdoor ootstaat een onnauwkeurigheid in de uitkomst die In beginsel 

svmrnet·risch van aa rd is, zoals onderst;iande figuur ifluçtreert. 
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Kosten modellering: 
berekening toont 
waarschijnlijkste waarde 

SlJbsld!ebeh.09fte ~ 
ajhonkel/jke van inherente no"wkeurigheitf kostenmodel 

Flfl.I"" :l! C011Ceptuefe lllustntlt Viln de !Mltelcerhefd lrl ~ub!idiebehotitt. oots~n door vereenvoudicJngen In de 

modelberekttnfng. De gekozen Pllfllmetuwaardts il\ due wnnchiJnlijkhtidS\letdellns zijn a111itralr &ekoten. 

Externe factoren 
De subsidiebehoefte Is door ECN ~rekend voor de situatie dat men In 2015 een SOE+-Vergoedlng zou 
un~n voor een wlnd-op-zeeproject dat in 2020 volledig In productie zal gaan. De 
investertngsbe.sllsslng zou dan rond 2017 genomen moeten zijn. De werhfijke uitgaven vinden 
~oofdukelijk daarna pas plaats. Oe tijdsperiode tussen aanvraag van de SOE-..ergaedjng en de 
werkelijke Uitgaven is aanzienlijk. Externe factoren die ertoe kunnen leiden dat de kosten In 2017 

anders zijn dan In 2015 zijn onder andete olleprljzen, staalprijlen, economische groeî en 
internationale vraig naar offshore-Windturbines. Veel van d111e externe factoren zijn In 2015 gunstig. 
dus relatler !ace staalptljz.en, een geringe tot gezonde economische groei en een hanteerbare vraag 
11aar offshore--windturblnes. Gunstigere conditie$ dan dé huidige omstandigheden zijn minder 
waarscliijnlijlc dan ongµnstlgl!fe condities. De externe nctoren leiden daardoor tot een scheve 
waarsdiljnlîjlc~d5verdel\ng. ue onderstaande flauur, 
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Ko~tenmodellermg: 

berekening toont 

waarschijnlij~te waarde 

ScJbsfdlebehoelte ~ 
ajhonfre/ifl: van externe ont:wiJckelingen 

(ttonomischegroei, pnjs WJn grondstoffen) 

RJUUI } : cc11e:ej>l11•I• ilu~11atl~ - de acekfh.tld In ~oeJU. alllSb3a dDOf l!Xt- factoren Oo pto1tn 
p::nmet~ In du1 ~kllèdSwrdefinl JfJn aiti.°l/U pkoun. 

lnnowtie 
Et \linden veel ontwikkellncen pi uts In de wind-op-2ee.sector. Enkele llOOfbeelden zljo ebt de 

vermoeens van de wlndturt>lneserocer worden, de rotordiametets toenemennemen, en dat voor de 
luoder Ingen monoplles bij grotere waterdieptes kunnen worden toeaepast. Ook aan de kant van 

risicobeheer en de daaraan 1ekoppelde kapitaalslasten worden stappen cezet naar het rendoabeler 
maken van windprofecten. Tevens Is in het afgelopen jaar bestolen om de windparken op zee door de 

beheerder van het hoogspennlng1net TenneT op ge.coördineerde Wlfze re laten aan.sluiten op het 

elel<trfcrtelnner. 

Oete ontwlkkeJ1ni,:e11 hebben bUg~ragen aan het verlagen van de kostprijs van Wlndl!ner11le.. Uit de 
rh:htfng van de ontwlkkellni:en kan worden verondersteld tot ook in de toekomst Vin de ko~'ten \fan 

wind op tee verder omlui zullen gaan. Tea el ijk z]Jn er kanttekeningen te plaatsen b~ het Incalculeren 

van toekomstfge kostenvoordelen ten revolge van tnnoYëlties d ie no11 niet of weln111ljn 1nege~. Zo 
1îjn windturbines van 4 MW to< fi MW g_angbëla('. Wellicht zorgen wlndtuiblnes van 8 MW tet 10 MW 

~oor eCfl lagere kWh-prijs van windenergie op ree, maar de.ie turbines tullen eerst een track record 
moeten bt!halero, waardoor ze een plek op de turblnemarttkunnen Yt:roveren. Otardood s de 

prljutelling van dergelljke turbines In 201Sslechts een iodlulie van de prijzen e~ over e11kelt! 

j;tren. KOslenvoordeleo dJe in theorie te behalen 11jn bij het toepa.ssiog van 66 kV inteflle Octspannlng 
(In tegenslellins tot de huidig gangbate spinning van 33 kVl rijn Jui51 op langere termijn iekerder dan 

op korte termijn. 

Op langere t ermijn 1lfn er voldoende unwijtingen dar de lcostprljs va n wind o p tee n nzieohjli: kan 

dalen door innov1tic. In de advlserinc voor de SOEt-render Borssele 2015 kiest ECN echter voor een 

behoedumcre ltostenmodellerini;. omdat het maar leer de lll'&a& is of de toelcomstlge 
lnnovatfekostenvoordelen 11 kunnen le1de11 tot lagere proj.ectlcos.ten voor projecten die in 2015 SDE • 

aanvr~ecn. De waarschijn lijkheidsverdeling van de subsidiebehoefte voor wi11 d -op-ieeptof1u:t c n, d oit 
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onlSlilat ten gevolge van Innovaties, staat In onderstaande figuu r. Innovaties iullen naar alle 
waarschlJnllJkliekJ lelden tot een lagere subiJdiebehoefte op langere t ermijn, maar zijn voor 2015 noi: 

ceen vanlelrsprekendlleld. 

Kostenmodellering: 
~rekenine toont 

waarschijnlijlcste waarde 

Sdltlildlebehoeft• ~ 
ajftanJceJijJc "°" irmo"atk 

Rcuirr 4: cGllUJl(Vele llluJtRtle wn de amebrnècl In ~ OlltmM CIDor 1oe1i-up lmlOVatlu. De 

rekoun p3~ttel'WHnlcs In deze ~lljkheklsven1er,,... ~~ 1e1<oun. 

In dele kwillltatleve 1evoeligheldsant1lyse zJJn vJer factoren benoemd. figuur 2 Illustreert dat door 

e.icteme ractoren de kans &roter Is dat de subsidiebehoefte hoger uitvalt dan lager.. A1uur 3 &eeft aan 

dat Iedere modelberokenl!ll een mate van onnauwkeurigheid bevat. Flauur 2 en 3 zijn dominant voor 

de onzekerheid In de subsidiebehoefte op korte term!)n. Op langere termijn tljn er voordelen te 

behalen uit Innovatie. Innovatie biedt hierbij kansen, geen zekerheden. Flauur l, 3 en 4 zijn bepalend 

voor de ontekertield In de Jubsldlebehoeite op langer termijn. 

Oe resultante van deze k'tllialilieve gevoellgheldsanalyse Is dat de onxekerheld in sul.isidlebehoefte op 

kOfte termijn (Borssele 2015) ongelijk verdeeld is: de bns dat de subsidiebehoefte Hnmerkel/jk meer 

Is dan berekend, Is 11oter dan de kans dat de subsldlebehoefte ililnmerkeUfker kleiner ls dan 

berekend. Wel valt hierbij op te merken dat conform ondenoeksopdri<ht de subsldleverstrelcking op 

buis van l\et berekende baslsbedng hoger is, dall de waarschijnlijkste subsldiebehOefte van een 

windpark op 1eetoc•tle Bonsde (ue Figuur 1). 

Correctiebedrag en basisprijs 
Htt rnlni$terlc Viln Economische laken heeft ECH gevrngd om ook het cOfre<tlebed,..g en de 

b;uisprijs voor wind op 1ec te berl!ke11en. Het correctiebedrag is een maat voor de m11ktpnjs van de 

elektriciteit uil windpiM'tten op 1ee, de basisprijs is de laagRe elektriciteitSf)fijs tot WHr de SOE~· 

reaellng de volledlge onrendabele top ;iFdekt. Komt de elektricitelt,prijs onder de basisprijs, dan ui de 

SOE+ niet meer de gehele onrendabi:le top ver-goeden. 
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Deze berekeningen kennen een vaste formule, waarbij het correctiebedrag benaiill uit de 
(huldlge)elelclrlcltelt.sprljs vermenii:vuldigd met een factor vOQr huidige pronel· eri onbala11Skosten. De 

basisprijs bestaal uit een langetermljnelektriciteitsprijs vermenigvuldigd met een factor voor 

toekomstige proflel- e11 onbalanskosten en ve<menigllilldlgd met een factor 2/3: 
Correctiebedrag "' proOel&onbalansfactor~ x elektricltelUprij.i,1,.441• 

Bulsprljs • profiel&onb1lansfactori.1,.l.Ml'lli" x elelctriclteitsµrljs..,.,1.""'~ x 2/3. 

Voor het correctiebedrag ten behoeve van de bevoorschonlng 2016 is opgedragen om uit te gaan van 
de gereallseerde gemiddelde elektrlciteit.sprijs over de periode 1 rrw:l 2014 tot en met 30 april 2015. 

voor de basisprijs Is opgedragen om uit te gat1n van de projecties van de elelctriciteltsprijs 101ls 

ble$threven In de Nationale Energieverkenning 2014. 

De matlt:index (APX) 9emlddetd over de periode 1 mei 2014 tot en met 30 april 2015 bed.-ugt 

0,041271 (/kWh. Voor de profiel ~ en onbalansfactorwn windenergie wordt gc:brulk cema1kt van de 

berekende wHrde voor windenergie zoals gebrvi"kt bJj de definiti~ corTectlebedrlgen 2014: 0,913 

</kWh. Deze waarde Is even-1 betekend op werkelijke dau Vin wind-<'p-la11dpro~en. De konen 

dJo e<hler locatlespeclllelc, waarbij er verschillen kunnen besnAn tunen profiel· en onbilir\Sllo.sten 
van wfnctparken op land, Vlll'I een windpark In gebied Bors.sell!, dle 11111 de twee bestand• .Andparllen 

en die van een wlnd~rlc noord van de Waddeneilanden. Voor de basisprijs geldt een 
lanretermllneldrtridteltspop van S4 {/MWh. De profiel- en onbalansfactor voor de komende Jaren 
bedraact 0,810 (/kWh. 

Onderstaande tabel ceeft de berekeningen weer van correctlebedrac en baslspflJs. 

TftlMrl 7: B«r•kenlneen to•rtctlebedq c 1n b1SlsptiJ$ 

P.irJmdcr 

Hoewel de Informatie In kit notitie 1fkonutlg is...., betrouwbare bronnen en lknodip 101cwld1Chrld Il bttr.tdlt b(! 
de lot.st1ncU1omi.t1 ID1Mn •an ECH aten iiM\Sp,..telijkheid u-rden Jecens de &ebnllilu WOf routen, 
<111n;iuwkeu1liJled rn en/of ontiules, Ofllteildlt de cornalc cbiMn, en voor Khlde als cevolg diiarvan . GebNI< _.,de 
informatie In het r.ipport tn ~"van de &ebtuiker aebueerd ~op tfjn voor retenlna en tlslco 1r.111 de 
gdirullter. In 1ec11 cnkd &eva! lijn ECN, zijn besruurders. cr"eaeuren Ut/of ml!d~f:fk"iaanspr.Jltl!Jlr Ulft UNICft van 
inántte, lmnu1e1We of 1evo1J1dl11W met i" begr1p van gederfde wil1st of Wio"mtn en verllu wn con1ncl"1 ol 
order•. 
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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland 

> R!!touradres P~us 91344, 2509 AC Oen Haag 

Vereniging Westland Verstandig 

Datum 21 maart 2016 
Betreft Ontvangstbevestiging zienswijze kavelbeslulten I en Il Hollandse Kust 

(zuid) 

Geachte mevrouw, meneer. 

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw zienswijze op de concept-notitie reikwijdte 
en detailniveau van het project kavelbesluîten I en II Hollandse Kust (ztiid). Uw 
zienswijze heeft registratlenummer4W-SN-0064. 

Uw reactle is doorgezonden naar de betrokken oveJ"heden. De betrokken 
overheden zullen, rekening houdend met de ingekomen zïenswijzen, de notitie 
reikwijdte en detailniveau kavelbesluften I en II Hollandse Kust (zuid) vaststellen. 
Daarin wordt definitief vastgelegd Welke Informatie in het milieueffectrapport 
opgenomen dient te worden. 

Op basis van die notitie wordt vervolgens het mllleueffectrapport gemaakt, dat op 
termijn samen met de ontwerp·kavelbesluften ter Inzage komt te liggen. Wij 
zullen u dan per brief attenderen op deze tertnzageleggîng. 

Alle zienswijzen die op tijd bij ons zijn binnengekomen zullen worden opgenomen 
in de inspraakbundel. Deze inspraakbundel i:al binnen enkele weken na het sluiten 
van de inspraaktermijn worden geplaatst op www.bureau-energlepi:oiecten.nl._ In 
deze Inspraakbundel kunt u met behulp van uw reglstratfenummer uw zienswijze 
terugvinden. 

Met vriendelijke groet, 

Bureau Energieprcrjeeten 

Bure;;iu Energ!eproJect~ 
!lezuidenhoutseweo 73 
1,594 AC Oen Haag 
PostbLtS 91344 
2509 AC Oen ~ag 
www.rvo.nl 

Con~ctpersoon 

Bureau Enel!Jieprojecten 
T 070 379 8979 
F 070 379 7423 
Bureauenergieprojt:cten 
Omlnez.nl 

Uwrefat"eoUe 

aljtage(n) 
l 

Bureau Energieproj ecten 
• Ccön:ltnaert de 

11ergunnlngvedt:nln9 van 
grote energieprojecten met 
als doel de doorlooptijd van 
den vergunnJngtTajec:ten 
aanzlenlljk te be~orten 

• MeW torormatle: 
www.bureilu· 
energieprojecten.nl 
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Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Net op zee Hollandse Kust (zuid)/ 

Inspraakpunt Kavelbeslulten I en fl Hollandse Kust 
(zuid) 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

8 maart 2016 

Tel dl ra::t ~ 
E-mail dlrut 

Geachte heer/mevrouw, 

1 !1 

Namens de vereniging Westland Verstandig en onszelf in pefSOOn, wensen wij 

hierbij zienswijzen in te dienen tegen de notitie Reikwijdte Detailnlveau Net op 

zee en de notitie Reikwijdte Detailniveau KaveJbeslulten I en n Hollandse Kust 
(zuid). 

Wij zijn een politieke vereniging in Westland en hebben als belang de be.hartlglng 
van de belangen van burger.; van Westland. Die belangen zijn gesdionden door 

beide notities. Als personen zijn wij Inwoners van Westland. 

Wij kunnen ons volledlg Vinden in de zienswijzen zoals deze zijn ingediend door 
de Commissie Loosduinen. De betreffende Zienswijzen worden bijgevoegd en 
kortheidshalve moge daarnaar verwezen worden. 

WB$tlandVerstandig 1 · 1 www.weyUaodverstaodin.nl 
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Wat Westland betreft: is natuurlijk duidelijk dat het vrije zicht op de zee 

behouden moet blijven, terwiJ1 voorts geen leidlng gegraven moet worden vanaf 

Kijkduin r1chting Wateringen. Dat is slecht voor het mllreu, de natuur, de 
volksgezondheid en Is ook niet praktisch. Beter kan de leiding gelegd worden op 

de Maasvlakte. 

Hoogachtend, 

WestlahdVarstandlgl 1 www•wetlandVemtandig.nt 
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Dweau Energieprojecteo 

Jnspraakpuor JCavelbeslwten l eu 2 
Holll!Ddse Kust (Zuid) 

Poslhus 248 

2250 AE Voor.lcboren 

Uw briefv•n 

:~dte' en Detailniveau Kavelbesluitc:n 1 en 2 

even dAt de lcusl niet alleen ecologische kwaliteilen 

e m eetb4re land~chappclijke kwaliteit. De eigcnschop in 

de horizon te kunnen zien, is eldcis in NederlWJd v:rijwel 
lijke kwaliteit. Vele mensen genieten van de leegte en 

storm en zon. de getijden en dat gedurende wie seizoenen. De 

Wamieer Wij dnamoast de zîeo VllD hét ontwikkelen van dunname energie 1 waaronder de 

reoli.scring van windmolenpnrkcn in zee, dllil wordt meteen duideliJlc dat het laatste· met de groolst mogelijke 

zorgvuldigheid zal moeten geschieden. 

lntegraal denken en een uiteindelijk zo efficiënt mogelijk gebruik vnn de ruimte in :zee moeten daarbij de 

prlorileit krijgen bóven overwegingen van zuiver fimmciëlc aard. 

In dat kader is llet jammer té rnoeten constateren dal er geen sprake is van een integrale.aanpak bij de 

ontwikkelîng van de opgave om 2100 MW Ie installeren bij de Hollandse Kust en dat vermogen aan land te 

brengeri. 
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ln de concqit noliûc: wordc alleen uitgegaan vnn 1400 MW in H.K. ZWd, ccrwij l de: inVllUing van de 700 MW 
voor R.K.. Noon:I niet wordt beschreven. DaamaaSl wordt vooruitgelopen op de besluitvorming over H.lt. 
Zuid 3 en 4 binnen de 12 m.ijl~zone. 

Het altematiefvan Umuideo Ver wordc niet in beeld gebBCbt na:ist de locatie Holl:tndsc Kust Zuid. Ook 
alternatieven voor de locaties binnen de 12 mijlszone, liggcod bui een, die zone, rijn wet aangegeven en 

beschreven. 

Vanwege de zichtbaarheid eo andere mogelijke effecten op de be 

wij zeer terug.houdend t.a.v. de rcn.lisering van groo~chaJige d 
' de kusl en de kusteconomic zijn 

de J 2 m.ijlszone. Het is een 

"Nee tenzij"! 

Vanuit deze overwegingen zijn wij van mening dal de~ mo 
moeten worden en in de voorliggende ooncept no · ". eten 

Hoogachtend. 
oameos de Ccnnmissie Loosduinen, 

Vllll een loostbur 
e kosteucf:fectivitoit vau de twee 

onderbouwd.. 

,~chls economische motieven. lagere kosten, ertoe geleid 
'lee beSHi'Jt om buiten de: 12 mi11s:wnc te blijven. Het blûlct niet 

cll reJl(iabcl te zijn om ver uit de kust een windpatk te 
un project op 120 km voorde kust VllD Yodcshin:. Wij 

e Horiwn.nJ m.b.I IJmuiden ver. 
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Bureau Encrg.ieprojccteo 
Jnspranlcpu.ot '.KaveJbesJuitcn 1 en 2 
Hollandse Kust (Zuid) 

Postbus 248 

2250 A'E Voorscholan 

0064 

Uwbrie/~1 

In uw con '\ ''~ otitie worden a · bet nel op zee in totaal drie lracêaJtc:maûeven VOOf" bet trajeèt 

W atc:rillgeo (J) eii ~~~ 2 •• ndingspunten op· de Maasvlakte met 480Sluiting op bet 

over land aangé en: ten eersi. Kijkduin en dan richting het 380kV boogspanning.Walion 

hoog!.-panoingsstation'i't~- ' 

Uw c;oricepl ooûtie geeft ons llil.Dlciding tot de volgc:ode opmerkingen co/ofvrAgcn. 

Mei bel!Ckk.ing 101 het allcmatiefgenocmd onder 1 mcrlcen wij op dat de auleg hiervan leehniseh 

problematisch is, een bedn:iging vormt voor de natuur, flora en fauna en het milieu co Romeinse 
archeologische waarden mogelijk in gevaAI bmigl M.b.L het aantreffen van archeologisch waardevolle 
vindplaa tsen is afstemming met de afdeling archeologie van de Gemeente noodzalc.elijlc. Gelet op het e.e.a.. is 

bepaald niet uit te sluiten dat de aanleg op veel bezwaren zal sruiteo en dat daardoor de voortgang zal 
sragnere.n.{ voor de ucheologisc:he waarden verwijzen wij naar "Ockenburgh-Den Haag, Romeins fort bij de 

kust" door J .L Bolt in de reeks "Stap in bet vedoden.'î 
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Verschillende oatuurupccten ontbrclccn zoaJs het cffccc op bodemleven Zo zou bijvoorbeeld de 
bodc:mopwanning vanuit de lcabeJs expliciet benoemd moeten wo.rden. 

0064 

Bovendien is volstrclct oovoldoeude duidelijk wat de D6gaticvc invloed Jean zijn v1111 de c~ magnetische 
velden rondom de kabels op de gezondheid ven mens en dier. Dit geldr in her bijzonder voor mensen, die 
n:cre!rea in bet gebied waaronder de kabelgoot zich bevindt. Door op otco zorgvuldige en volledige 
informatie Ie geven, Jcunncn wellicht (latere) bezwaren e.n procedure · gen aJ zoveel mogelijk 

worden voorkomen. 

Da1111J11ast worden niet alleen vanwege de aanleg wellicht 
(Roompot), de Golib1111.D Ockeoburgh,,dc exploitanten v 
c:n de EHS(Ecologiscbe Hoofd Slnlctuur) gcbi 

moment v:in realisering nJ. niet in het 1111jaar of 

Slechts swnmîer is aqeeeven dat bij 
moet worden, alwaar ieder van de vier 2 

twaalflaibcls venter over laad" 

tiepark Kijk.duin 
het JlANra 2000 gebied 

cc slappen mag worden uitgevocni, zal de overlesl 
wezi& is VllD hindeT en ll81.Ullt$cbade, aanziealiJk doen 

een strook van 40 meter breedte nodig, terwijl slechts 19 ,5 
o.a. door het huidige Solleveldpad, beswnde wt een 'Voet- en fietspad 
worden. Hierbij worden ook de vervuilde puinduinen doorsneden. Dit 

i:n 1Ullo&ing op. 

Voor wat de ODderg:rondse kabels betreft, bepleiten wij oolc om 3 80kV Jcabels als alternatief mee te Demen. 

Na.ar wij hebben begrepen is nader onderzoek naar het gebmik daDIVan gestart. De milieueffecten zouden dan 
ook Ïll beeld gebracht moeten worden. 

Met betrcldcing lot de hiervoor vermelde acceplalie zij vermeldt dat een recente opiniepeiling onder bewoners 
door de Loosduiose Krant uogeeft dat 75% geen vOOf'SUIOder is van unlandiog in Kijkduin. 
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Wlil cms bctrcll dic:nt de ann.l&adiDg bij de Maasvlakte, optie 1 en 2, bet wrga.ugspunr le zij~ Deze 
mogelijk.beid kent gecu ooemcmw111rdige problcmc:o voor natuur en milieu, b1eugc &een Romeinse 

an:beologiscbe WIW'tlen in gevaa.- 1:11 er is gec::n sprake van rccreêrcnde beiockc~ Ui bet &ebi ed. wuronder de 
lcnbeleooc zic:h bc:vlodl. Dt: ae:nlaJ>ding aldaar is o-i. ook technisch goed uitvoerbau gez;en de n:ceote boring 

onder het Noord-Hollar>ds boaaJ vaoaf de JSOicY verbinding naar Vierhouten ia opdracht Vl1ll TENNET. Bij 
rell.llsctillg op basis v:an deie opties zijn er nauwelijks of geen bezwarcnlproced~ te veiwachten. 

Al ~er hebben wij gewag gemaakt vm bet gebrek ann ïntegra.litei 

omvane.( zie bijl1ae) Indertijd beb'ofbet hel feit dat de oanJand. 
over ltlad nier gelijktijdig met de bepaliag van de locaties op 

Nu wijzen wij erop dat het feit dal er geen integrale NRD 
inst11ll11reo bij de HoUandse Kust en dat roiale v 
tnuuparant bcaluitvormings!J"aject waarbij een a 

gemaakt. 

In onze :tieoswij:z:e m.b.1. de bvclJ 1 en 

Bijl.Qgea : zie voor een ultgcbrdde!'c·~· !f..OllDml~ 

Gemeente Oen HDAg. 

uitvonuing.str.ijecten van doze 

{:van do hoogspanniDgakabcls 
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Commissie Leefomgeving· Gemeente Den Haag 2 maart 2016 

Jnspraak agendapunt I 

Voorstel van het presidium inzake Reactie op concept-Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kust (Zuid} 

Geachte Voorzitter, Raadsleden en Wethouder 

Mijn nnam is t CD ik spreek in namens de Commissie Loosduinen. 

De CL heeft in concept twee. zienswijzen richting het Rijk opgcateld, die aan u zijn roegez.onden. Een 
t.a.v. bet ~et op Zee, en de tweede t.a v. het concept besluit bvcls I en Il HKZ. 

De Commissie LoosdUinen (CL) maakt zich zorgep over de voorstellen voor de ontwikkeling van 
win.dturbineparlccn voor 002e.kust. 

maar ziet met name-betere alternatieven, waarmee ook aan de doelstelling voor du~ 
ontwilckeling voldaan bn worden, 

ei-, waarbij minder overlasr ofhindcr voor de Haagse bewoners zal optreden. 

Dat betreft ten eqste de aaalaudiagvan de stroomkabels aan llUld. 

Zo zijn de voorgestelde lokaties op de Maasvlakte een veel heter alternatief voor deze aanlanding, dan 

het geboorde tracé van KijJcd~ via Ockenburgh en M.adc:stein naar Wateringen. 

Op de voorpagina van de Loosduinse Krant van 10 februari 2016 hebben de bewon~s van Loosduinen 
dat kwmeu lezen, en op 'fVWest Nieuws heeft (vztCL) dat in beeld g<:bracht 

Dat betreft ten tweede het alternatief van de kavel IJmuiden Ver dat niet in beeld is gebracht in de 
huidige inspraak procedure naast de kavels J en Il Hollandse Kust Zuid. 

Ten derde is het alternatief ven de kaveUTmuiden Ver juist ook van belang vooI de procedure voor 
de lcavels W en IV tussen de 10 Nm 9 12 Nm voor de Hollandse Kwt Zuid 

Het ia mec:r dan jammer te moeten constateren dat slechts economisc.bc motieven, lagere kosten. ertoe 
gcJeid hebben om terug te Jromcn op het aanvankelijke besluit om buiten de 12 mijl none te blijven. 

}Jet blij lct nies aüecm tçchnischmogelijk. maar ook eco.11omisçh rendabel te zijn om ver uit de kust 
een windpark Ie ontwikkelen. 

Zie 11Js voorbeeld het windenergieproject op 120 km ui1 de Engelse kust bij Yorlcshire waar de Deense 
Doog Encrgy fü llla een park van 1200 MW gaat ncenettcn. 
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Wij verwijzen met belrekking IJmuiden Ver naar het goede werk dat de Stichting Vrije Horizon 

uitvoert. 

Voorzitter en Raadsleden 

0064 

De Commissie Loosduinen kan zich daarom prima vinden in de concept zienswijze die de Wethouder 
aan u beeft toegezonden. 

Wc missen echter nog de fonnele zienswijze vaahet College in de procedw-e t.a.v. de Kavelbcsluiten I 
en Il. 
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Externe notitie 

.Af.tell111 

\'an 

ECN lltleldsstudles 

Aan Ministerie onn EC011oml5cll2 Zak!ll 

Oodcrwcrp Kosten wind op zee 2015 

Samenvatting 

PPtten, 24 ~pril 2015 

Het ministerie V11n Economische Zaken heeft de intentie om In 2015 een tenderrecefing voor wind op 

zee open te stellen. In deze notitie worden op venoek van het ministerie de resull'.llten getoond van 

recentt berel<enlngen over de kosten wn wind op zee. De recente berekeni"len geven Informatie 

over de subsidiebehoefte van nieuwe windparken op zee. De informatie over deze sub$idlt'behoefte 

d ient ter ondetSteunlng van beleidsmatige keuzes door de Nederlandse overheid over de Invulling van 

de komende tenderrqellng voor wJnd op zee. 

Oettnderfegelfng wind op zee valt onder het Besluit SDE. Oe lezer van deze notitie wordt geacht 

bekend te zijn met de SOE+ en de daarin voorkomende termlnolc;>gie. De bereJcenlll6en zijn gaan uit 

van ontwildcelaars d ie in 2015 SDE+-StLbsldle Hnvragen en uiterllJk In 2020 hun park In productie 

hebben. In ~bel 1 staan de beloncrfjkste bevindingen van deze studie als het basisbedrag en het 

verwachte aantal vollasturen elektriciteitsproductie per gebied. 

t~~ZUll1:i"'lllPl:'ft•!ll!t!llA".!ll•a!Pllll'Wl'lllllil!ISl:!el!lt'ii. 12!!•lllii~1!ti"?'iMM''U7#"···• !! wia.1·~ 

Tabel .1; euWi~ra1 per 11bled met kWlfll haalrjes hrt 11mlddeld aantal vollltsturen (vlu, P50) 

De subsidiabele productie, gecypeerd door het aantal voUesturen (vlu) In Tabel 1, Is afhankelijk VZtn de 

keule wie de hoogspannfnpverblnding-n<tar land venorgt; omdt1t de.51.1luidlabele productie wordt 

gemet~ op he.t punt waar de ele.ktriciteit het openbare elektriciteitsnet Ingaat. 

De SOE+-regeling kent ook de parameters van cortectiebedrt1g (de huidig.c marktwaarde van de 

geproduceerde elektricileit) en de basisprijs (213• van de verwachte langetermijnwaarde van de 

gei>roduceerde elektriciteit), zie Tabel 2. 

Gewijzii:d op: 8-7-2015 20;19 
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T:>bcil 2: 8ereker!ingswlj2e lr.lll basisprijs e.n correctiebednig 

Inleiding 

profîel&onbaJal\.sfattor~ 11elektrldtei~"m!i•112/,L_ 
0,810 ll 0,0544 ll 2/3 = 0,029 C/kWh 

Het ministerie wn Economische Zaken heeft de intentie om In 2015 een teflderregéling voor wind op 
zee open te $tellen. Via de SOE+-tender wordt financiële compensatie geboden voor de onrendabele. 

tcpvan wind-op-z.eeprojecten. Ten behoeve van die tender heeft tiet ministerie aan ECN gevt'llagd 

wat de hoogte van de SOEt-vergoeding zou moeten zijn, om het merendeel van de initiatieveh 

rendabel te laten zijn. Deze initiatieven kunnen dan binnen de tender concurreren op benodigde 

sUbiidie, In deze notltle rapporteert ECN over de berekening ten aanzien van basisbedrag, 

corre<;tiebedrag. basisprijs en wrwachte aantal volhuturan voor windparken op zee die In 2015 

subsidie zouden aanvragen om uiterlijk in 2020 volledig. in produttle te zijn. 

Proces 
In januari 2015 hèeft ECN conceptberekeningen geprgenteerd aan de markt via de notitie 

'Kostendaling wind op ztt in relatie tot stopcontact op zee', publkatlenummer ECN-N-J.5.003. 

Muktpartljen werden daarbij uitgenodigd om met feitelijk bewijsmateriaal te reageren op de 

berekende kosten van windparken op zee. Vanwege de concurrentleaevo.e11ge aard van de gesprekken 

en van deaetoonde informatie, kan In deze notitie slechts geaegregeerd en ge;111onimisirerd worden 

weereegeven welke informatie is ged~d. 

ECN heeft DNV Gl gevraagd om ondersteuning bij het berekenen van de kosten van wind op :tee. 

Hiertoe Js ONV GL aangeschoven bij de consultatiegesprekken, om de Ingebrachte informatie te 

helpen dulden. Tevens heef1 ONV Gl belangrijke kostenrelaties uit het ECN-kostenmodel getoetst aan 

eigen kennis. Deze notitie (ECN-N·lS-014) Is niet aan DNV Gt worgelegd t-er acc01daring en is 
daarmee een zelfstandige publicatfe van ECN. 

Ontwikkelingen 
Er zitten vele uitdagingen in.het correct roschatten van.de kostprijs van Wind op 2ee voor parken die il'! 
2015 subsidie aanvrï1gen en uiterlijk in 2020 in productie zullen zijn. HIStorische kosten bieden moeifijlc 
vergelijkingsmaterfaal: de eigensd1appen van de locaties en van een project kunnen verschillen, en 
ten ge\IOJge van dWerse gelijktijdige ontwikkelingen zijn recente cijfers van de kosten van windparken 

op z~ moellijk te duiden. legelljk blijkt dit de geconsulteerde partijen slechts met yove indicaties de 
kotten voor toekomstige windparken kunnen berekenen. CompJicatfe is bîjvoorbeeld dat locatle· 

specifieke gegevens (bijv. windsnelheid, bodemge.steldheld} niet op tijd beschikbaar waren om In deze 
consultatie mee te nemen. Ook gaven partijett aan dat ten tijde 1ran de consu!tatiegespreklcen de 
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beperking van risico's in toekomstige wet· en regelgelling nog niet vastgesteld was (bijv. financiële 

compens'atle bij uitval van neta;msluiting). 

80\lendlen be.staat er onzekerheid over het verschil in kostenniveau tussen het moment van bieden in 

de tender en het moment van dè inv~eringsbeslissing. Hoewel deels afhankelijk van regelgeving. 

denk aan boetedausules Indien de tenderwinnaar uiteindelijk bel luit niet t e Investeren, zullen deze 

onzekerheden meeceprljsd worden in het tenderbod. 

Het ontwikkelen van een windpark op zee gaat gepaard met ~an2ienlljh risico's voor de partij die de 

kosten draagt . Vaak komen deze risico's terug In deflnancierlngslasten -de kosten van kapitaal voor 

wind op zee zijn dan ook relatief hoog ten opzichte van veel andere hernieuwbare 

ener1letachnologieln. fr heerst echter de verwachting dat st~ds meer wlndp1rlcen op projectbëtsis 

geflnanderd kunnen worden: een duidelijk teken dat de opcedane ervaringen aeleid hebben tot 

dating van de kosten van wind op iee. De financieringsvoorwaarden waarmee ECH gerekend heelt, 

zijn daarom •eb.seerd op projec:tfinaridering; 70% vreemd vermogen en 309' eigen 'Vefl'llOgen moet 

worden 1 ngebnKflt. De vcrgoeclln& voor deze kcipltailverstr111dcing is S,5% op de lenlrlg en 15" 

rendement op het eigen vermogen. 

De betere financlerin&Svoorwa.arden worden mogelljic g.ernaakt doordilt meer rislcors binnen het 

project zelf onderaebracht kunnen WOrden. De:le versdluivlng van risico's leidt ook tot een 
ven(huMoa van kosten: lagere finanóvingsl;isten wotden gedeeltelijk gecompenseerd doorhoaere 

lrwesterinssltosten. Hlustratlef hierbij zijn garanties: garantie$ zijn niet gratis milar hun waarde is 
verrekend in het aankoopbedr11g van een product. 

Naast deze ontwlklrellng rondom het projei;tmatig financieren zien we ook dat de wfndturblnes dia op 

zee seplaatst worden, steeds crotet vjn. Het vermogen v.m deze turbines lag enkele Jaren geleden 

typJçch op 2 tot 4 MW per tu;bÏfle, terwlJI voor toekomstige parken tUl'blnes gebruikt zullen worden 

met "n VHmOftl!ll tussen de• MW en 8 MW, waarbij zeil'$ 10 MW per turl>lne al wordt overwogen. 

IBi"f!i ~ 
;~~.el ... Mor tegelijk neemt ook de elektriclteltsproductie per MW toe door een 

betere verhoudl,,. tussen rotordiarneter en tvrblnevermogen.~9)l~tk1 

.lt~~~1ffiPî!M%~~-
1i'~~~\~ 

De grotere turbines hebben ook consequenties voor de kosten van de funderingen. Een grotere 

turbine is iwaarder, maar vangt door het grotere rotoroppel'\llal( oolc meel" wind. De krachten die de 
funderln1 moet kunnen weerstaëln worden daarmee 11oter. Per .saldo nemen de kosten voor de 

fundering af: weliswaar nemen de kosten per funderin& toe, rnaar t ljn e r minder lundertn1en per parlc 

nodlc. 

Er zijn voldoende aanwijzingen dat de kosten van wind op zee aan he( dalen zijn, vooral door betere 

Rninclerlnc.sconclit les en door technlelcontwild<e!ing bij de windturbinll!S en funderlncen. Andere 

kostencomponenten. loals de elektrische lnfrartnJCtuur - zowel binnen als b4.iiten het pari< - lijken 

een besparlnc,spotentieel te hebben. Oeu mogelijke kostenvoordelen. bijlloorbeeld ten gevot1e van 

een interne parkbekabe!lng op een spannfngsniveau van 66 kV in plaats van 33 kV, 2utren zich eerst in 
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de prakt1.llc moeten bewijlen voor ECN ze In de advisering over de SOEt meeneemt. Bij de 

ondert1oudsl(oste11 Is geen bewijs gevonden dat de lcosten aan het dalen zijn. Uit de berekeningen 

ondertfggend aa11 deze notitie blijkt dat de onderhoudskasten zelfs leu ce~te11en zijn ten opzldlte van 

eerdere ECN-berekenlngen In het kader van deSOE-t. 

Basisbedrag 
Voor vijf zeelocaties IBors.sele, Zuid-Hollandse kust, Noord-Hollandsel\ust, Umuiden·ver en Boven de 

Wadden) worden tabellen getoond met de berekening van de basisbedragen (zie de figuur naast Tabel 

6 voor de ligging van de gebieden ten opzichte van de Nederlandse ku5t. Per locatie worden twee 

basDbedragen getoond, een basisbedrag lnc:lusief individuele aansluitJng op liet elektriciteitsnet en 

een basisbedrag waarbij het p;i~ ililngeslot«i wordt op een stopcontact op U!e. Tevens worden de 

lnvesterinasf<osten (CAPEX) getoond, alsmede de jaarlijlcse onderhouds- en beheerkosten (OPEJ<) en 

het gemiddeld aantal voltastvren op het punt dat de elektriciteit het net wordt i"ievoed. Dit punt ligt 

bij een lndMduele ;aansluftlog nä de exportkabel, maar bij de situatie waarbij op een stopcontact op 

zee wordt aangesloten, vóór de kabel na<1r het J.ndnet. 

Peneelocatle zljn enkele parken van 300 MW tot 1100 MW grootte gemodelleerd. De onderstaande 

R1uren tonen de lle&lf'IB van de gemodelleerde windpariceri ten opzichte van de zeelocatle. 

T•bd l : Resultaten deeJcebled Borssele 

--·1 1 
3400 125 QlO O,lSL ! 
~"'2600~-+--'l]L -~-·-L~1~ ! 

- 1 3950 0,151 ! 

0,122 1 

Het baslsbedrae voor BorsseJe ligt rond 0,123 f/kWh, waarbij de windparken aangesloten WOfden op 

een stopcontact op zee. Borssele Is, zoals ook blijkt uit de tabe!llen 2 en 3, een wat duurdere locatie 

dan de Hollandse kust. Deels heeft dit te maken met de nabije ligging van de Belgische windparken, 

die leiden tot ca. 4% m inder elelctrlciteitsproductle doordi!t ZI! wind afv.ingen. MaaJ ook waterdiepte 

vi vaarafstanden zijn ongunstiger. 
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Nee isoo US 4200 D,1.17 

J;a 2900 __!!0 4100 0,132 

NH zsoo 1 2S 42E!>_ o.11s 
Ja 4100 o.w 

__ . L--~.--L~~ 
1 

~!§.....1 

Voor de Zuid-Hollandse kust staan de kosten get11011d voor gebieden waarvoor in 20l7 en in 2018 een 

tender zal worden liitgeschreven. De kostenberekening heeft echtet betrekking op de situatie waarbij 

men In 2015 SDE+ aanvraagt. Kostendalingen (of-stijgingen) tussen 2015 en 2017 /2018 zijn niet 

verrekend In bove/lSUande cijfers. 

*' iQA Q smeu 
Tabel S: Resultaten deelgebied Nocxd·.koll"lldse l<usi 

--=-~~i-.!!S-+~-i 0,136 _, 

i 1600_~~!25 -1--~~+-~,_!17 ~ 
-'-- --- +---.:-.. -., ~~-L-~.g~--' 

Nee _ _ ! __ . _ _ ; __ :__J~_j_p.m i 

. -

D~ kosten voor windparken voot de Noord-Hollandse kust zijn sterk vergelijkbaar met die voor de 
ZUid·Hollandse- kust en behore11 tot de goedkoopste gebieden bi0r1en Nederland om windparken op 
zee te bouwen. 
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.•: fR/&l1ü 1;4 a:A\f#ii'fi?B•eeew ···•· 44e 'M!îifîf1Wt&&++••w 

• • • !•: •:::: Y..tiel 6: Resultaten de,>fgebleden Umuicil.'1l"Vet" en Boven de Wi!dd~n 
-::::::::::: 

~·.:::::: .... .. 

4400 _l>J~L 

4400 0,1$5 

140 .45SO o,m 

t@.il©"ml!~~ma@iiW§iJî!Et11iê$!!t.il 
~&.~H!WM&111 
--~....lla)ijijfi~ Bovên de Wadden 
Is beperfrt ruimte beschikbaar tegen eveneens rt!latief hoge 
kosten. 

Onzekerheid 
De kostenmodeRerlng kent divel'$e onzekerheden. Er is geen kwa111:itatieve gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd op de getoonde resultaten. Wel lcan op basis van de gevoerde consultatiegesprekken en 

expert jud&ement een lcwalttatfef beeld gecreëerd wotden van de onzekerheden in de 
rubsidiebehoeft I!. 

Basîsbedrag en tenderbedrog 
De opdracht aan ECN luidt om een basisbedrag voor wind op tee te berekenen. Dit basisbedrag is een 

maat voor de subsidiebehoefte. Het basisbedrag dat ECN he1ekent ~ou he~ ~endeel Vi!'l de 

projeciinitiatieven in staat moeten stenén om een rendabele business èase op te bouwen. Ómdat 
iedere projectinitiatief zl}n unieke eigensthappen heeft, ontstaar er een spreiding in subsldlebehoefte 

-~~]l'ittQÏ1111!r~'L~ifill~ê1i'llifi551D~~éîijäoif~~~9.m@ 
l(r;)/'~ele Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt dootdat ontwerpkewes ver.schillen, de projectopzet 
varieert of de. kapitaalverstrekkers anders lijn. De onderstaande figuur illustreert de mogelijke
spreiding In subsidiebehoefte vanwege een verschefdenhèld aan proJectkenmerken. 
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Verwac tings-
waa e {PSO 

v1nde 
subsldl.., 
behoefte ~ 

''-.. · Basisbedrag: het merendeel 
"-"- van de projecten heeft een 

l
~bsidiebehoefte die laser IJ 

dà'rr-bet basisbedrag. 

~---
Sabsldebe hoefte-) 

ojhonkelijk wm pro~ctt~nmertui 

Aallur 1: CanQSllllW• lllllst1'3tw 11111 de Oftnlct1'1tid In subsfdlebeltome, aOwtktllJk _, plOfm~-rlc..._ De 1tl!ozen 
panmeterwunlu In due-!$dll)llijlrhe!ds~ lijn utiitni1 plcoren. 

De bovenstaande figuur toont een scheve verdellng waarbij de lcans d~ e1!11 project roedkoper Is dan 
het g1mlddelde (Jle llnlcerkant v~ de grafielcl groter is, dan de kans dit een project duurder Is dan het 

gemiddelde (zie rechterkant van de graflekJ. Omdat vc>or wind op Z\'e een specifieke locttle aetenderd 

wordt, zijn fysieke verschillen van de lc>catle niet onderscheidend -dat verlclelnt In begjnsel de 
spreiding In subsidiebehoefte. De projectkenmerken kunnen dan ook In grote mare door de 
Initiatiefnemers zelf bep111ld worden. In een ontwikkelde, competitieve tn11rkt 2ullen de meeste 

11unstl&e keuzes In alle projectinitiatieven vergelijkbaar uitvallen, waardoor het moallljl< Is om een 
groot kostenvoordeel op de concurrenten te behalen. Daarente1en blijft het mogellJk om onaun.stige 

keuzes te maken, wa11rbij gMiakkelljk veel hogere subsidiebehoefte kan 011tstun. Hierdoor ont.nnt 

een icheve verdeNn1 In de subsidiebehoefte. zoals gl!tDond In bovenstaande flluur. 

De b:edingen 11'1 een tender hoeven deze curve van de subsidiebehoefte niet te votaen. Door 
strat~glsch 1ed'IC kunnen de daadwerkelljke tiedingen z.owel hocer als 1a1er uitvallen dan de 
berekende subsldlebeholdte. WeJ ligt het in de lijn der verwachtingen d;it bil een goed werkende 
tendu en een coed ultievoerde kostenberekenina voor het buisbedrac, het winnende tenderbod 

lager ligt dan het berekend basisbedrag. 

KOJtenmodellerlnlJ 
Voor de kostenmodellerlnc maakt fCN eebruilc V3ll een VUffnvoudlgd tcosummodel, ECH ontwerpt 
binnei deze opdr1cht ceen 1>1rk om diar de kosten van te betekenen. ECN mukt op basis van 

empirische r-'atles - tussen biJvoorbuld lnvesterincskosten en waterdieple or tu»en 
onderhoudskosten en 1raarafstand - een kostenberekening. ook de modellerina van de cashflow bevat 

een nntal generallsatles. Hierdoor ontstaat een onnauwkeurigheid in de uitkomst die In beginsel 

symmetrisch van aard IS, zoals onderroieode figuur illustreert. 
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Kostenmodellering: 
betekening toont 
waarschijnlijkste waarde 

Subsidiebehoefte 7 
ofhonkelijlce van inherente no.uwteuriglleid kostenmodel 

flpiw 2: Con~ptuelt musttatie van de ontd<erhe4d In sullsldlebelloefie, ontsta11 door vertenvoudigln5en In de 
modelberekening. Oe pkozen par;imett111/2ardes In dHe waanchijnlijltlulidwatdelillg 11In ariiltralr atkolm. 

Exlerne factoren 

De subsidiebehoefte is door E~ berekend voor de situatie dat men ln 2015 een SDE+-vergoeding zou 
aanvragen voor een wlnd-op-zeeproJect dat In 2.020 volledlg rn productte zal gaan. Pa 
lovesterlngsbesflsslng zou daJl rond 2017 genomen moeten zijn. De wertel!Jke uitgaven vinden 
hoofdzakelijk daarna pas plaats. De tijdsperiode tussen aanvraag van de SDEt-vergoedlng en de 
werkelijke uitgaven Is aanzienlijk, Externe factoren die ertoe kunnen leiden dat de kosten in 2017 

anders zijn dan In 2015 zijn onder andere oliepnjzen, stàalPriJzen, economJ5Che groei en 
internationale vraag naar off:shore-wiildturblne$. Veel van deze e.«erne factoren zijn In 2015 &Ul\stlg, 
dus relatief lage staalprijzen, een geringe tot gezonde economlsdte groei en een hanteerbar:e vraag 

nailr ofühore-wfridturbines. Gunstigere condities dan de huidige omstanclgheden zijn minder 
waarschijnlijk dan ongunstigere condities. De externe factoren leiden daardoor tot een sct)eve 
waarschl/nlljkheldsverdeling. zie onder..~aande figuur. 
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l<ostenmodeUering: 

berekening toont 

waarschijnlijlcste waarde 

Subsfdlebataoefte ~ 
ofhantdijlc van ateme ontwikkdingen 

(economlschcgroti, P"ÏS van grondstoffen) 

Flluur s: conctptuele rnusu~le V"1 de onetierlield In subsldlebehcelte, onutilllll door utt:m11 filcto""· o. gttolln 
panmeterwaardes fn deze -a~lllQkheld$Verdeling i1Jn arblttalr IJl!kOU!ft. 

lnno110tle 

Er vinden veel ontwlkkellngen plaats In dewind~p-zeese<.tor. Enkele voorbeelden zijn dat de 

vermogens vin de wlndturblnesgroterworden, de rotordiameters toenemennemen. eo dat voor de 

funderingen monoplles bij grotere waterdieptes kunnen wordl!n toegepast. Ook aan de kant van 

risicobeheer en de daaraan gekoppelde kapitaalslasten worden ttappen gezet naar het rendabeler 

m1ken van wlndprojecten. Tevens Is In het afgelopen jaar besloten om de windparken op zee door de 

beheerder van het hoogsµanningsnet TenneT op ge.coórdineerde wijze ie liten aanslulten op het 
elektrlclteltsnet. 

Deie ontwikkelingen hebben bijgedragen aan het verlagen van de kostprijs van windenergie. Uit de 

richting Viln de ootwlkkeUngen kan worden veronde~teld tot ook in de roel<omst van de kosten van 

wind op zee verder omlaag zufll!ll gaan. Tegelijk tlJn er kanttekeningen te plaaul!ll bij het Incalculeren 

van toekumstlge kostenvoordelen ten gevolge van Innovaties dre nog niet of weinig zijn toegepast. zo 
zijn windturbines van 4 MW tot 6 MW gangbaar. Wellicht zorgen windturbines van 8 MW tot 10 MW 

voor een lagere kWh-prijs ven windenergie op zee, maar deze turbines zullen eerst een track 1~r:ord 
moeten behalen, wllilrdoor ze een plek op de curbinemarktklMlnen veroveren. Daardoor Is de 
prijutefllng van dergell]lce turbines in 2015 slechts ean lnd iutie van de prl}ten ervan over enkele 

~ren. Kostenvoordelen d îe IJl theorie te behalen liin bij het toepassing van fi6 k\I interne netspanning 

(rn tegenstelling tot de huidig gangbare spaMing van 33 kVI zijn juist op langere termijn zekerder dan 

op tortetermfJn. 

Op lanaere termijn zUn er voldoende nnwij'zingen dat de kostprijs van wind op zee aanzienlijk kan 

dalen door Innovatie. In dé advisering voor de SOE+-tender Borssele 2015 kiest ECN echter voor een 

behcedumere kostenmodellertng. omdat het maar zeer de vraag is of de toekomstige 

innoV11tlekosteny00rdele11 al kunnen lelden tot lagere projectkosten voor projecten die In 2015 SOE-+ 

aanvracen. Oe waurschljnlllkheldsverdelini: van dè subsldiebepoefte voor wincJ·op-zeepro)eaen, die 
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ontstaat ten gevolge llan Innovaties, staat In onderstaande figuur. lnnQw!fes zullen naar alle 
waarschijolîjkhf!id lelden roe een /age!'e subsidiebehoefte op langere têrmljn, rna-ar zijn voor 2015 oog 
8een va.nz.elfsprekendheld. 

Koste{lmodeller'ing: 
liere-kenll'!g toont 

waarschijnlijkste waarde 

Svbsfdleb-.h04lfte-+ 
ajllanket17kvan it1novatie 

Fl&Wr 4:·conceptuele Dkutnfte.,.. lle onzeliemeld 111 Jillllldltl>choefu, ontstaan door 1ockomstlse lnnDvellcs. 0. 
gûacen parame.terwa1du In due wae(SÛ!ljnlljkheldS1rectteli11& ilJn :rrj)ltr.llr.&tko?tn. 

In deze kwalltatreve gevoe.llgheldst.nalyse iijn vier factoren bimoemd. Flsuur l lllustreect dat door 
externe factoren de kans groter is dat de subsidlebelloehe l\oger uitvalt dan liiger. Figuur 3 geeft aan 
-dat iedere modelberekening een mate van onnauwkeungheid bevat. Figuur 2 en 3 zijn dominant voor 

de omekerheld In 'de subsidiebehoefte op kort;e termijn. Op langere t.ennljn zijrt er voordelen te 

behalen uit iiiriêivatle. Innovatie biedt ·i\lerblJ kansen, geen zekemeden. f iguur 2; 3 en 4 zijn bepalend 

voor de oniekerhe!d in desubsidlebehoefte op.langer termijn. 

De resultante van deze kwalltleve gevoelfgheldsanalvse Is dat de onzekerheid in subsidiebehoefte op 

korte tttrmljn (Borssele 2015) ooselUk verdeeld is: de kans dat de subsidiebehoefte clanmerkelljk meer 
Is dan berekend, iJ groter dan de kans dat de subsidiebehoefte aanmerkeliJlcer kleiner is dan 
bere.lcend. Wel valthlef"blj op te merken dal conform onderweksopdtachl de subsidieverstrekking op 
basis van het berekende baslsbedn,g hoger ts, dan de waarschijnlijkste sobsidiebehoehe 'ilan een 
wl11dpark op zeelocatle Bor.ssele (zie Figuur l). 

Correctiel>edrag en basisprijs 
tiet ministerie van Economische Zakert tieeft ECN 1evraagd om oolc het correctiebedrag e.n de 

haslsprlJs voorwind op zee te berekenen. !-Jet correctiebedrag is een maat voor de marktprijs van de 
elektriciteit uit windparken op zee. de basisprijs is de laagste elektriciteitsprijs tot waar de 50E+· 
regeling de vOlledlae onrendabele top afdekt. Komr de elekttlciteit.tprijs onder de ba.slsprlJs, dan ta l de 
SDE~ niet meer de gehele onrendabele top vereoeden. 
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Deze berekenin&1!n kennen een vaste formule, waarbij het correctiebedrag bestaat iJ it de 

(huldige)elektriciteitsprijs vermenigvuldigd met een factor voor huidige profiel- en on balanskosten. Oe 

basisprijs bestaat uit een langetenr.ijneleldriciteitsprijs vermenigvuldigd meteen factor voor 

toekomstige profiel- en onbalanskosten en vermenigvuldigd met een factor 2/3: 

Correctiebedrag.:: profiel&onbalansfactor•Uidla x elektriciteitsprljsh•id!a 

Basisprijs c profiel&onbalansfactorr..,.c1 • .,,,çn x elektrlcitelupriJsi.nt<1_,ojn x 2/3. 

Voor het correctiebedrag ten behoeve van de bevoorschotting 2016 is opgedragen om uit te gaan van 

de gerealiseerde gemiddelde elektridteit.$priJs over de periode 1 mei 2014 tot en met 30 april 2015. 

Voor de basisprijs Is opgedragen om uit tesaan van de projecties van de elektriciteitsprijs 2oals 
beschreven In de Natiooale Energieverkenning 2014. 

De marktindex (APXI gemiddeld t>ver de periode 1 mei 2014 tot en met 30 april 2015 bedraagt 

0,041271 €/kWh. Voor de profiel· en onbatansfactorvan windenergie wordt gebruik gemaakt van de 

berekende waarde voor windenergie zoal5 gebruikt bij de definitieve correctiebedragen 2014: 0,913 

f/lcWh . Deze waarde I~ evenwel berekend op werkelijke data van wlnd-op-fandprojecten. De kosten 
zijn echter locatiespecifiek, waarbij er verschillen kunnen bestaan tussen profie4- en onbalansl<osten 
van windparken op land, van een windpark in gebied Borssele, die van de twee benaande windparken 

en die van een windpark noord van de Waddeneilanden. Voor de basisprijs geldt een 

langetermljnelektriclteltsprijs van 54 f./MWh. De profiel- en onbalan5factor voor de komende jaret1 

bedraagt 0,810 €/kWh. 

Ondernaande tabel gee~ de berekeningen weer van correctiebedrag en baslsprijs. 

M 

Tabel 7: 8efektningli11 çorrectlebed13& en ba~prl)s 

Paramc>tl'r 8ereken1ngswijrn 

Hoewel de lnformaffe In deu notitie afl<omstig b Yltl betrouwbare bronnen en ile nodigt zorgvuldl&lteld lsbetcacht bij 
de •otsuindkorning dnrvan kan ECN geen 1ansprak elij\heid aanvufde1> Jege11s de gebruiker voor fouten, 
onnauwke.urlgheden M/of omluies, enge.acht de oornali daarvan, '"'voor .schade als aevol& daat'Vlln. Gebruik van de 
Jnf orm~tie In het rap~t en beslis, Ingen van de aebruiket gebaseerd daarop "tlJn vool reh!ning en risJco v.in de 
gebruiker. In geen enkel ge-nl zijn Eal, zl)n be.st·uurders, dlreqeuren tnlof medewetiters aa115prakeiJJk ren aanden van 
indir!(te, irnm~rerl~le of gevolgsc.hade met inbeg,ip v;in gederfde winst of Inkomsten en veillesva11 contracttn ol 
nrders. 

Paginël 11 van 11 éCN·N-15·014 

0005 



 
 
Verzonden: Vrijdag 2 september 2016 11:12 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters: 
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens: VVE Trompborgh 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ons gebouw -  staat aan de boulevard Fauvage in Zandvoort en wij 
krijgen, als deze plannen doorgaan, een groot en rood knipperend hekwerk in zee, pal voor 
onze woningen. Dit zal ons uitzicht en woonplezier voor eeuwig bederven! Zoiets prachtigs 
als het vrije uitzicht over de Noordzee vernietigen, terwijl 'IJmuiden ver' een veel betere 
optie is, is in onze ogen zeer kortzichtig. Volgens sommigen zelfs misdadig.  
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Zandvoort is een badplaats en u staat op op het punt om dat waar wij ons brood mee 
verdienen, te vernietigen. De belangen van Zandvoort, Noordwijk en de andere badplaatsen 
mogen niet verkwanseld worden als het niet echt nodig is. En er is een alternatief dus doe 
dit alstublieft niet! 
 
Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 2 september 2016 14:26 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De kavels liggen veel te dicht bij de kust: de windturbines zijn vanaf het land veel te 
zichtbaar. Er is al een windpark bij Egmond, dat de horizon enorm vervuilt. Voornamelijk bij 
helder weer. 
Ik wil dat het nieuwe park veel verder van de kust af wordt aangelegd.  
 
 
Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 2 september 2016 14:27 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Het is onjuist dat de kavels zo dicht bij de kust liggen. Het al bestaande windpark ligt erg in 
het zicht. Nog meer windturbines vervuilen de horizon in toenemende mate wat niet alleen 
de bewoners schaadt maar ook het toerisme zal doen teruglopen. Het uitzicht over zee is 
uniek. Dit wordt met de windparken vernield. 
 
Reactie  
 

0008



RE: Overleg aanvullende punten per e-mail . https://out.Jook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessagel' ~ • 

J van 3 

RE: Overleg aanvullende punten per e-mail 

lnspraa kpu nt 

wo 21-9-2016 09:57 

2 7 SEP 2016 

Geachte heer, mevrouw, 

Wij verzoeken u vriendelijk de onderstaande aanvullingen via Respons of per post in te dienen. Per e-mail 

ingediende zienswijzen en aanvullingen daarop, lijn niet rechtsgeldig en mogen wlj niet in behandeling nemen. 

Met vriendelijke groet, 

lnspraakpunt Bureau Energieprojecten 

Postbus 248 1 2250 Af 1 Voorschoten 

T 070 379 8979 

F 070 379 7071 

www.bureau-energ1eproJecteo.ol 

J Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen. 

Van: 

Verzonden: 19-9-2016 17:U 

Aan; 

Onderwerp: Re: Ontvangstbevestiging zienswijze op ontwerpkavelbesluiten l en llwindenergiegebied Hollandse 

Kust(zuid) ~ -?Ü Llrlvul( , n C) Z\e.. n-. ~~v~ZE' ~c 1· 11-,u l 1e1- . 
Ik wil nog 2 punten toevoegen. De middenstand van Egmond zal ook worden benadeeld. 
Als ik de voorlichting van het rijk bekijk dan komen er voor het noorden van Noord-Holland, de 
Waddeneilanden en de kust van Zeeland( uitgezonderd Borselle, wat bijna voor de Belgische kust ligt) 
niet in aanmerking voor plaatsing van windmolens i.v.m. beschermde status van het gebied .. 
Als Ik een toerist zou zijn dan kjes ik met grote voorkeur een vakantieplaats aan de Noordzee kust 
zonder Windmolens die de horizon vervuilen. Vandaar grote terugloop van de middenstand in de 
kustplaatsen waar een windmolenpark worden gepland. 
Punt 2: Het plan IJmuiden-Ver werd tijdens de informatieavond behoorlijk onderbelicht. Als je 
aanneemt wat het kustgemeenten allemaal gaat kosten dan is het heel reeel om die kosten mee te in 
een nieuwe berekening. Ook heb ik vernomen dat wanneer je andere berekeningen neemt ,het plan in 
werkelijkheid een stuk goedkoper uitkomt. Met klem heroverweeg plan ljmuiden-Ver. 

0008 . 

22-9-2016 17:40 



 
 
Verzonden: Vrijdag 2 september 2016 14:29 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters: 
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Het is onjuist dat de kavels zo dicht bij de kust liggen. Dit is schadelijk voor het uitzicht over 
zee. Nergens in Nederland kan je de horizon zo goed zien als op zee. Door de windparken 
verdwijnt dit beeld bij Egmond aan Zee: we zien de zon niet meer vrij in de zee zakken. 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
De vleermuizen: Over de zee trekken beschermde vleermuizen.  Dit leven mag conform de 
wetgeving niet verstoord worden door windturbines. 
Het toerisme: Het toerismet zal teruglopen wanneer de horizon verder vervuilt wordt door 
windturbines. Met als gevolg verlies van werkgelegenheid. 
 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben in principe voor opwekking van energie door windturbines. De locatiekeuze is niet 
goed: de molens moeten verder op zee geplaatst worden. 
 
Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 2 september 2016 14:31 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Naar mijn mening is het beter om de windparken 35 km uit de kust aan te leggen. 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ik maak me zorgen over de route van de trekvogels. Die wordt door het huidige windpark bij 
windkracht 5 tot 7 verstoord. De vogels raken uit de koers, moeten zich hergroeperen en 
een nieuwe weg naar het zuiden vinden. Tot 35 km uit de kust moet de trekvogelzone veilig 
gesteld worden. 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Nu kan ik links en recht van het huidige windpark over zee kijken. Ik heb een mooi breed 
uitzicht en zie de horizon. Dat zicht en de onbelemmerde zonsondergang raak ik kwijt door 
de komst van een nieuw windpark. 
 
Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 2 september 2016 14:33 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Het effect van zoveel windturbines op de volksgezondheid is nog niet onderzocht. In dit 
gebied wonen we dicht op elkaar, dicht bij snelwegen en een luchthaven. We hebben 
behoefte aan ruimte en een horizon. De regering moet ons die ruimte gunnen. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik vind het onverteerbaar dat men voor € 3 miljard meerkosten de bewoners van het drukst 
bewoonde gebied van Nederland het vrije uitzicht ontneemt. Ik ben aan zee geboren en 
weet hoe het was zonder windturbines. Het huidig e windpark is al storend en  het nieuwe 
park maakt het nog meer storend. De verhouding tussen € 200 miljoen kosten per jaar en  
het feit dat miljoenen mensen geen echt vrij uitzicht meer hebben over zee, is scheef. Ik 
pleit ervoor om het veld IJmuiden Ver dat veel groter is en in een keer aan te leggen is,  te 
gebruiken voor het opwekken van energie waarmee aan de opdracht wordt voldaan. Dit is 
veel efficiënter. In IJmuiden Ver kan in een keer opgewekt worden wat nu met vier nieuwe 
windparken wordt voorzien. 
 
Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 2 september 2016 14:35 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: St. Vogelwacht Egmond 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Door de RvS is toegezegd dat bij de verdere ontwikkeling van het park een 
vogelaanvaringsdetectiesysteem zou komen dat het aantal vogels zou tellen die in aanvaring 
zijn gekomen met een windmolen. Bij Zuidwestenwind 70% spoelen er geen vogels aan. Dit 
detectieplan is er nooit gekomen. Ik wacht al negen jaar op een antwoord. 
 
Ook is door de RvS vastgesteld dat de toekomstige windparken niet binnen de 21,5 
kilometerzone zouden komen. 
De windparken liggen in een vogelhoofdtrekroute die door miljoenen vogels worden gevolgd. 
Ook zijn de spisula banken geruimd die de voedingsbodem vormen voor eidereenden. Er zijn  
duizenden eidereenden dood op het strand aangespoeld omdat hun voedselbron is 
weggehaald. 
 
Met betrekking tot de bruinvissen heb ik honderden gestrande bruinvissen van het strand 
gehaald na de aanleg van het park. Onderzoek door de Universiteit van Wageningen heeft 
gehoorschade vastgesteld bij deze dieren, die op geluid jagen. Zij sterven een langzame 
dood omdat zij op geluid jagen om in hun voedsel te voorzien. 
Sommige funderingspalen voor de windmolens hebben 1200 klappen gehad bij het heien. 
Tijdens het heien zijn deze klappen zelfs bij het Swin langs het strand te horen, dit moet de 
hel zijn voor de zeebewoners. 
 
Ook is mij beloofd dat het windpark bij Egmond over elf jaar weer wordt weggehaald, ik 
vraag mij af of dit doorgaat. 
 
Toppunt van hypocrisie vind ik dat er niet gevist mag worden omdat het een visreservaat 
zou zijn. Desondanks worden er visvergunningen voor sportvisserij op zee afgegeven. 
 
Het zit mij nog steeds dwars dat de Vogelbescherming 400.000 guldens heeft ontvangen, 
Stichting Duinbehoud 200.000 guldens, en deze stichting trok vlak voor de zitting bij de RvS 
hun beroep weer in. De Vogelwacht in Petten kreeg een nieuwe terreinwagen. En ik ben alles 
kwijt. 
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Verzonden: Vrijdag 2 september 2016 14:36 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Ik ben op absoluut geen tegenstander van windenergie, alleen vraag mij af waarom de 
windparken niet verder uit de kust kunnen worden aangelegd en zo de horizonvervuiling 
worden tegengegaan. Strand en zee zijn natuurgebieden en verhouden zich niet tot een 
industrieel landschap. 
 
Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 2 september 2016 14:39 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Ik ben op absoluut geen tegenstander van windenergie, alleen vraag mij af waarom de 
windparken niet verder uit de kust kunnen worden aangelegd en zo de horizonvervuiling 
worden tegengegaan. Strand en zee zijn natuurgebieden en verhouden zich niet tot een 
industrieel landschap. 
 
Ook ben ik bezorgd over de beperkingen en de economische gevolgen voor de 
beroepsvisserij door de komst van de windparken. 
 
 
Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 2 september 2016 15:28 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Het effect op de leefbaarheid voor bewoners van accommodatie aan het strand 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Door het neer zetten van grote hoeveelheden windmolens met nachtverlichting wordt de 
horizon vervuild. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Plaatsing van de windmolens buiten de 20 mijlszone iseen goed alternatief.  
 
Reactie  
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Verzonden: Woensdag 7 september 2016 14:57 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ik heb 100.000 euro meer betaald voor mijn appartement wegens het vrije uitzicht op zee 
het (in vergelijking met een appartement met landzicht), en stel het behoud van vrij uitzicht 
vanzelfsprekend op prijs. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben van mening dat de het kavel IJmuiden VER een goed alternatief is voor de zone van 
18 kilometer. Het gebruik van IJmuiden VER kost naar mijn mening ca. 10 Euro per inwoner 
meer. Dit zorgt er tevens voor dat bijvoorbeeld de inwoner van Enschede, aan deze 
vermindering van de horizonvervuiling meebetaalt. 
 
Reactie  
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Verzonden: Woensdag 7 september 2016 14:58 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik wil graag onderzocht zien of het mogelijk is om bij de concessie verlening voor de kavels, 
een zonering aan te brengen en wel zodanig dat windmolens met een lager vermogen 
dichter bij de kust en molens met grotere vermogens verder uit de kust worden geplaatst. 
Dit met het oog op vermindering van de horizonvervuiling dicht bij de kust. 
 
Reactie  
 

0017



 
 
Verzonden: Woensdag 7 september 2016 15:07 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De windmolens komen veel te dicht bij de kust. Ik heb een voorkeur voor IJmuiden-ver. 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ik wil de zon onbelemmerd in de zee zien zakken 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Geluid. Ik vraag me af of er nagedacht is over het geluid: met name het zwiepen van de 
wieken. Leidt dat tot een toename van geluid aan dekust? 
Gevaar voor kleine vaartuigen: is er nagedacht over de veiligheid van kleine bootjes die in 
de buurt van de windmolens varen? 
 
Reactie  
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Verzonden: Woensdag 7 september 2016 15:10 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ik vind het uitzicht op het windpark afschuwelijk. Het bederft onze kustlijn: laat de kust met 
rust. 
Op zich ben ik niet tegen windmolens, groene energie-opwekking. Maar als ze er dan toch 
moeten komen, wil ik dat ze zo ver mogelijk uit de kust worden geplaatst. 
Ik verwacht ook geluidoverlast van het windpark. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Gevaren voor de schippers. Ik vind het windpark gevaarlijk voor schippers die hun netten 
uitzetten en ophalen. Ze varen dichtbij de kust, circa 2 tot 3 kilometer. Zij hebben last van 
de windmolens. 
 
Reactie  
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Verzonden: Woensdag 7 september 2016 15:15 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Katwijk 1, Katwijk 4, Katwijk 5 en de IJmuiden 22 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
We weten niet wat de impact van het windpark is op het zeeleven. met name wat de invloed 
is op het visbestand. Ik wil dat dit wordt onderzocht.  
De veiligheid: als een groot schip op drift raakt in een windpark, ontstaat er een grote ramp. 
Een dergelijke situatie heeft ook grote gevolgen voor de visserij. De 12-mijlszone wordt als 
gevoelig en beschermd gebied gezien. Het is een belangrijke zone voor de 
kustgemeenschappen. Door het plaatsen van windparken binnen de 12-mijlszone in het 
gevoelige gebied, raken we 20% van ons visserijgebied kwijt. De impact van een groot 
windpark op de visserij is onbekend. Ik wil dat dit onderzocht wordt. 
Er is een Europese wet die de 12-mijlszone aanduidt als beschermd gebied. Die beschermt 
de kleine visserij als arbeid voor de kustgemeenschappen. Ik denk dat die wet met de 
aanleg van het windpark op zee overtreden wordt. 
 
Reactie  
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Verzonden: Woensdag 7 september 2016 15:20 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Mijn reactie betreft de zichtbaarheid van windturbines. Bijlage 10 (zichtbaarheidsanalyse) 
Kavelbesluiten. 
Specifiek paragraaf 2.2.3. De theoretische formule. Ooghoogte waarnemer 1.60m. 
De ooghoogte is naar mijn mening niet juist. De ooghoogte moet worden berekend vanaf de 
boulevard Scheveningen. De ooghoogte is dan 6.40 m plus 1.60m is totaal 8.00 m. 
Daarmee wordt de zichtbaarheid van de molens voor mensen groter en hinderlijker. 
De vraag is of de ooghoogte in de visualisatie die gepresenteerd wordt op de 
zienswijze-avond 1.60m is of 8.00m. In bijlage 9 (visualisatie) wordt de waarnemingshoogte 
niet genoemd. 
 
Reactie  
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Verzonden: Dinsdag 27 september 2016 22:09 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Om de natuur te sparen is verplaatsing naar een verder van de kust afgelegen locatie zoals 
Hollandse Kust West of IJmuidenver vanuit het voorzorgsprincipe noodzakelijk. 
7.3.2 Vleermuis 
De aanname dat er slechts een dode vleermuis per turbine per jaar optreedt (totaal dus 63) 
getuigd van onbehoorlijk bestuur. Over de aanwezigheid, het gedrag en daarmee ook de 
gevoeligheid van vleermuizen op zee voor operationele windparken bestaat, zoals door u zelf 
vermeld, nog grote kennisleemtes. Er is daardoor geen onderbouwing dat een vlucht 
vleermuizen in het windpark Hollandse kust niet door de eerste rijen turbines zal worden 
afgeleid en uiteindelijk massaal worden afgeslacht in de achterliggende rijen turbines. De 
worst case dient daarom een onderbouwd of conservatieve schattingspercentage te zijn van 
het aantal vleermuizen dat per jaar door het windpark zou kunnen vliegen. Bij een dergelijke 
slachting wordt voor de ruige dwergvleermuis het niveau van PBR voor die soort 
overschreden alleen al in windpark Hollands kust I of II.  Daarom is de verplaatsing naar 
een verder van de kust afgelegen plek waar een veel minder vleermuispopulatie is zoals 
Hollandse Kust West of IJmuidenver vanuit het voorzorgsprincipe noodzakelijk. 
7.3.3 Bruinvissen en 7.3.4 Gewone en grijze zeehond 
De effecten op bruinvissen en zeehonden in windpark kavel I of II zijn nihil indien het 
windpark in IJmuidenver wordt gerealiseerd. Die keuze voor verplaatsing dient nu gemaakt 
worden. Aangezien het effect op bruinvissen en zeehonden in windpark Hollandse Kust 
Noord veel groter wordt door de nabijheid van de Waddenzee is er straks in de 
besluitvorming een tweede afweging om alles in Ijmuidenver te realiseren. 
7.5.3 Vleermuizen  
 
Onder de ruige dwergvleermuis zullen slachtoffers vallen als gevolg van aanvaringen met 
windturbines in kavel Hollandse kust I of II. Dit houdt een overtreding in van het in artikel 9 
van de Flora- en faunawet en artikel 6 van de Wet windenergie op zee neergelegde verbod, 
namelijk het opzettelijk doden en verwonden van de ruige dwergvleermuis. In eerste 
instantie dient dit vermeden te worden door ontwerpwijzigingen zoals het verplaatsen van 
het windpark, en niet door het simpel uitvoeren van de mitigerende maatregel. De effecten 
op de ruige dwergvleermuis dienen niet door mitigerende maatregelen zoveel mogelijk 
voorkomen of vermeden worden. De effecten moeten 100% worden uitgesloten indien dat 
redelijkerwijs mogelijk is. Aangezien Ijmuidenver een betaalbaar alternatief blijkt na de 
gunstige biedingen op Borssele, dient die keuze of Hollandse kust West nu gemaakt te 
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worden. De staat van instandhouding van de ruige dwergvleermuis wordt niet geborgd in 
cumulatie met windparken in de 10-12 Nm. Mitigerende maatregelen brengen de staat van 
instandhouding wel in het geding omdat daarbij o.a zaken als menselijk falen kunnen 
optreden. 
7.3.1  Vogelsterfte : Uit een analyse van A. Gyimesi “Zilvermeeuw slachtofferaantallen bij 
vier scenario’s van SER windparken” Notitie 15-314, Bureau Waardenburg bv blijkt dat de 
Nederlandse PBR (het maximaal toelaatbare effect op populatieniveau) niet wordt 
overschreden wanneer het Energieakkoord gerealiseerd wordt met gemiddeld 63 turbines 
per park.  
Het is toch onbehoorlijk bestuur dat er straks harde eisen worden gesteld van 8 MW per 
turbine in windpark HK Noord, terwijl er ook een aanvullende analyses kan worden 
uitgevoerd over de vogelsterfte . Hoe kunnen we windenergieparken later uitbreiden als met 
deze 4500MW uit het Energieakkoord reeds aan de Nederlanse PBR grens gekomen wordt ? 
Veel beter kan nu reeds worden besloten 6000MW op Ijmuidenver te realiseren, en de 
bijbehorende analyse uit te voeren. 
 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
1.1 Nut en noodzaak  
Ijmuidenver is een alternatief voor Hollandse Kust dat gezien de laatste ontwikkelingen nu 
de voorkeur verdiend. Het is nu betaalbaar en uitvoerbaar binnen het Energieakkoord. De 
kennis van de hoogvoltage gelijkstroomkabelverbindingen is bij Tennet voldoende aanwezig 
(zie bijlage Dolwin). Ijmuidenver dient niet goedkoper zijn dan Hollandse Kust. Het heeft 
naast voordeel voor de mens ook zwaarwegende voordelen voor de natuur De potentie om 
op Hollandse Kust later te bouwen blijft bestaan. Het vasthouden aan de routekaart zonder 
de andere reeds door het rijk aangewezen locaties als volwaardig alternatief mee te nemen 
is onbehoorlijk bestuur.  
1. IJmuiden Ver is aanmerkelijk voordeliger dan tot nu toe verondersteld wordt. 
De aanname dat IJmuiden Ver 1,3 miljard euro duurder is dan de Hollandse Kust houdt, 
gezien de recente uitkomsten van de tender voor Borssele en de berekeningen uitgevoerd 
door ECN en Ardo de Graaf Advies geen stand. De meerkosten van de aanleg van 
windparken 
op IJmuiden Ver als gevolg van langere kabeltracés en diepere constructies vallen 
substantieel lager uit dan de ramingen van de Minister. Gecombineerd met berekende 
besparingen 
als gevolg van schaalgrootte en meer windopbrengsten zullen de meerkosten 
van deze locatie aanzienlijk lager zijn dan de eerder door de minister gepresenteerde 1,3 
miljard euro.. 
2. Op IJmuiden Ver kan de drievoudige turbine capaciteit worden geplaatst. 
Op IJmuiden Ver is voldoende ruimte om de drievoudige hoeveelheid windturbines (6600 
MW) te ontwikkelen. Bij de inschrijfprijs van de tender op Borssele kost dit de 
belastingbetaler 
minder dan wanneer uitgegaan wordt van de oorspronkelijke SDE+ berekeningen. 
6600 MW op IJmuiden Ver geeft een grote groene sprong voorwaarts bij het realiseren van 
doelstellingen, geformuleerd in het Energieakkoord. In plaats van 16% in 2023 naar bijna 
18% in 2023. De 4500 extra MW is goed voor energielevering aan vijf miljoen huishoudens. 
3. Op IJmuiden Ver levert een turbine eerder en meer energie. 
Op basis van langjarige meetgegevens blijkt dat de wind op IJmuiden Ver aanmerkelijk 
meer energie oplevert dan Hollandse Kust. Het verschil tussen IJmuiden Ver en Hollandse 
Kust bedraagt - bij een voorzichtig scenario - 7,5 procent2. Omgerekend naar netto 
contante 
waarde is de meeropbrengst € 566 miljoen tegen de inschrijfprijs van Borssele. 
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Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ik ben begaan met de natuur en al wat leeft. Een vrije horizon is een mooi goed. Ik verblijf 
dagelijks op het strand. 
Ik sluit mij aan bij de zienswijze vrije horizon. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Het nu aanpakken van een uitdagende lokatie zoals IJmuidenver is een kans die 6600MW 
kan opleveren, en de Nederlandse industrie meer internationaal bruikbare kennis en 
ervaring geeft, dan de 3x 700 MW vlak voor de kust.  
 
Reactie  
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Abstract— Inherent properties of offshore AC grid with high 
penetration of wind generation present a number of challenges 
when connecting the wind turbine generators to the main 
onshore grid via HVDC. The paper focuses on discussing these 
challenges based on the experience gained by ABB during the 
execution of DolWin1 project and other previous offshore 
projects. 

Index Terms—Offshore grid, HVDC, interaction, inrush 
current, fault currents. 

I. INTRODUCTION 
Wind farms are today being installed in large scale in 

many countries. Germany, as a leader in wind energy in 
Europe, had 39.165 GW of installed wind capacity at the end 
of 2014, of which 1.049 GW was offshore, accounting for 9% 
of the country’s net electricity consumption [1]. According to 
[1], a further 268 offshore wind turbines totaling 1.218 GW 
are scheduled to be online in 2015. The Renewable Energy 
Sources Act (EEG) in Germany, which came into force in 
2000 and amended in 2012, set a cumulative target   of 6.5 
GW for offshore wind by 2020 [1]. Offshore wind is an 
essential component of Europe target of sourcing 20% of its 
energy consumption from renewables by 2020 [2].  

Many of the planned offshore wind farms have a large 
power and considerable cable length to the receiving grid. The 
Voltage Source Converter (VSC) HVDC technology makes 
the connection of remote wind farms more feasible, there are 
no technical limitations to the length of the cable that can be 
used for transporting the energy. In AC transmission, the 
charging current of the cables takes a significant portion of the 
cable current carrying capability, which worsens with 
increased cable length. This implies that the AC cable must be 
rated for the capacitive charging current, in addition to the 
transmitted active current. The capacitive charging current is 
proportional to the voltage, the capacitance and the length of 
the AC cable. Beyond a certain distance, called the critical 
length i.e. 100 – 150 km depending on the cable type [3], there 
will be no capacity left for the active power transmission [5]. 
The classical way to increase the transmission capacity is to 

increase the voltage level, but the reactive power increases 
with the square of the voltage, so the result is that the critical 
length will be reduced with increased voltage and power [4].  
In HVDC there is no charging current in the cables since the 
voltage polarity doesn’t change continuously, i.e. all the 
current carrying capacity is available for active power 
transmission. HVDC cables with XLPE insulation are lighter 
than other cables, making their installation offshore more 
effective and cheaper. Their lower weight per unit lengths 
allows the transport of longer sections, which translates in 
fewer cable joints, reduced installation time and reduced risk 
of failure. VSC HVDC converters have the inherent capability 
of independent control of active and reactive power flow. 
Furthermore, HVDC converter is able to control and stabilize 
the frequency and voltage of the wind farms. This enables and 
supports the smooth and reliable operation of the offshore 
wind farms. VSC HVDC links for wind farms are able to 
decouple the AC faults in the onshore grid from the wind farm 
by their DC chopper fast energy absorption capability. The 
DC link decouples the wind farms from faults, oscillation and 
electrical transients that may occur on the main grid, thereby 
reducing the mechanical stress on the equipment in the wind 
turbines.  

DolWin1 project is one of the world largest HVDC links 
for connecting offshore wind farms. On July 27th 2015 ABB 
handed over the link to the Dutch-German grid operator 
TenneT offshore after successful completion of the project. 
DolWin1 is an important piece in the German transition to 
renewable energy and will provide 800 MW to the German 
grid when all wind turbines have been connected in 2018. 
The DolWin1 project was the first ABB project to implement 
the further improved VSC HVDC system.  

The project started in July 2010 when TenneT awarded 
ABB the contract for the DolWin1 project. The project has 
been executed with overall lead from ABB in Västerås, 
Sweden. The HVDC link was designed and built by ABB in 
Ludvika, Sweden and the sea and land cables were 
manufactured and installed by ABB in Karlskrona, Sweden. 
The offshore platform was built under supervision of ABB in 
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Fig. 2: Offshore grid with the layout of Borkum Riffgrund 1 and Trianel 
wind farm Borkum and Merkur Offshore, with aggregated modelling of 
WTGs. 

III. CONTROL MODES OF ONSHORE AND OFFSHORE 
CONVERTERS 

During normal operation, the HVDC-Light converter 
station connected to the main onshore AC grid (inverter) is 
controlling the DC voltage and reactive power/AC voltage; 
the converter station connected to the wind farm (rectifier) is 
controlling the frequency and AC voltage in this islanded 
offshore AC grid. The wind farm sees the rectifier as a stiff 
AC voltage source. With this system arrangement, the 
HVDC-Light will automatically transmits as much active 
power as wind farms produce to the onshore AC system, 
while keeping a stable AC voltage and frequency in offshore 
AC grid. 

IV. CHALLENGES OF CONNECTING OFFSHORE WIND 
FARMS  

For a remote large scale offshore wind farm and a 
transmission by VSC-HVDC, the major challenges are: 

• The offshore AC system has low inertia. 

• Large active power surplus in the offshore at load 
rejection. 

• Sympathetic interaction at transformer energization. 

• Possible control interaction between HVDC and 
WTGs. 

• The offshore AC grid has low damping due to the 
low resistance in cables and transformers. Thus, 
resonances formed by the capacitance of cables and 

the inductance of cables and transformers are poorly 
damped, especially during the early stage of AC 
system energization when there is low or no wind 
generation. 

• Supplying enough short-circuit current for detection 
of phase-phase fault in the offshore grid at low 
power or disconnected WTGs. 

In the following sections detailed discussion will be given 
for each challenge. 

A. Offshore AC system has Low Inertia  
An offshore AC system with WTGs is normally very weak in 
a sense that it has low inertia. A large frequency and phase 
angle excursion can take place in such AC system in case of 
load rejection, caused by onshore or offshore AC fault. This 
makes it challenging for the phase locked loop (PLL) of the 
WTG controllers to track the grid voltage accurately. Such 
difficulty with tracking may lead to instability in the offshore 
grid or trip of the WTGs by over-frequency or over-current 
protection; unless the power is reduced by the WTG 
controllers e.g. pitch control to mechanically reduce active 
power production. However, the WTG controllers can be 
relatively slow and may not be able to evacuate the power 
surplus before the frequency increases to the trip level. If 
there is high frequency voltage harmonics in the grid, the 
WTG PLL may not be able to able to track the voltage 
properly, resulting in misfiring of the converter and trip from 
over-current. 

The HVDC DC chopper discussed in next section together 
with the frequency and AC voltage control in the HVDC 
offshore converter are the best measures to guarantee the 
stability of the offshore grid in case of onshore AC faults, as it 
isolates the offshore grid from the onshore disturbance. For 
faults in the offshore grid, proper control design for the 
HVDC and WTGs is required. The control shall ensure that 
the fault current supplied by the converter is below the valve 
capability on one hand and it is on the other hand enough for 
the grid protections to detect and isolate the fault. The most 
challenging aspect is the voltage tracking by different PLLs, 
also described in [7]. Once the offshore fault is cleared, the 
voltage and frequency of the offshore grid shall be controlled 
by the HVDC converter to their set points, as quickly as 
possible, so that the stability of the offshore grid is maintained 
and the power transfer is resumed. 

B. Large Active Power Surplus in the Offshore Grid at 
HVDC Load Rejection. 
HVDC load rejection can occur due to fault in the onshore 

AC system or control failure. In that case a situation of large 
active power surplus occurs in the offshore AC grid. 

HVDC control failure is extremely rare as the control 
system is built up with a high degree of redundancy. If a 
control failure takes place in the offshore station, only the 
offshore converter will trip and the onshore converter will 
continue operating in STATCOM mode to support the 
onshore AC grid. Control failure in the onshore station will 
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V. CONSTRUCTIONAL CONSIDERATIONS WHEN 
SIMULATING FAULTS IN AN OFFSHORE CABLE 
SYSTEM 

Offshore cable systems of 33 kV and higher voltages are 
generally constructed with a metallic screen / sheath around 
each conductor [18]-[25] independently of whether the cables 
are so called “three-core cables” as in Fig. 12 or “single-core 
cables”. This is especially valid for high voltage cables. At 
those voltages, constructions of three-core cables without 
individual metallic sheath are rare; only one manufacturer is 
found [26]. This sheath is commonly made of lead or copper 
tape and has longitudinal water sealing function. If water 
penetrates the cable outer layers to the lead sheath, then the 
sheath can be considered grounded along the length of the 
cable, with lower ground resistivity when the water salt 
content is higher. With metallic layers around each 
conductor, any short circuit from a phase conductor to a 
metallic part must go involve earth; hence a phase-phase fault 
cannot occur in such a cable system, and simulating such 
faults on certain locations is unrealistic.  

For a phase-phase fault to be able to occur in a cable 
system, the cables must be constructed without metallic 
sheaths around each core, such as [26]. This construction is 
more commonly occurring in land cables of lower voltages, 
such as 10 kV and lower.  

Transformers however are most often constructed with all 
three-phases in one grounded encapsulation. Depending on 
the winding construction [17], a short circuit that does not 
involve earth could occur in a three-phase transformer. This 
includes both short circuits between phases and from the high 
voltage winding of a phase, to the low voltage winding of the 
same phase, depending on where the insulation would 
deteriorate and break down.  

 

 
Fig. 12: Construction sketch of a typical offshore three-core cable. Each core 
is commonly surrounded by an individual metallic screen/sheath, forming a 
phase cable. Outside the three phase cables is a common metallic armor with 
the purpose of increasing mechanical strength. 

VI. CONCLUSION 
The DolWin1 project shows the importance of control 

coordination between the HVDC and the WTGs to obtain a 

system that is stable both during steady state and transient 
conditions. Considering the challenges with resonance 
circuits and sympathetic inrush, the latest technology in 
mitigation methods is used to mitigate the issues that arise in 
the unconventional offshore network. Thanks to the chopper 
installed, the offshore network is made immune to onshore 
faults. The lack of inertia offshore increases the demand on 
the control systems to ensure frequency stability, and the 
detection of phase-phase faults could be difficult depending 
on the control system design, setting a requirement on the 
HVDC control to ensure sufficient short circuit current during 
such faults. While ensuring sufficient short circuit current and 
preventing harmonic oscillations, the control must be 
prevented from interacting with the WTG controllers during 
all conditions to ensure stable operation. All these challenges 
have been faced and overcome during the project. 

In both the onshore and offshore networks, the grid codes 
are fulfilled, ensuring stable operation as proven in the 
studies prior to commissioning. 
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Verzonden: Woensdag 28 september 2016 15:51 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Om de natuur te sparen is verplaatsing naar een verder van de kust afgelegen locatie zoals 
Hollandse Kust West of IJmuidenver vanuit het voorzorgsprincipe noodzakelijk. 
7.3.2 Vleermuis 
De aanname dat er slechts een dode vleermuis per turbine per jaar optreedt (totaal dus 63) 
getuigd van onbehoorlijk bestuur. Over de aanwezigheid, het gedrag en daarmee ook de 
gevoeligheid van vleermuizen op zee voor operationele windparken bestaat, zoals door u zelf 
vermeld, nog grote kennisleemtes. Er is daardoor geen onderbouwing dat een vlucht 
vleermuizen in het windpark Hollandse kust niet door de eerste rijen turbines zal worden 
afgeleid en uiteindelijk massaal worden afgeslacht in de achterliggende rijen turbines. De 
worst case dient daarom een onderbouwd of conservatieve schattingspercentage te zijn van 
het aantal vleermuizen dat per jaar door het windpark zou kunnen vliegen. Bij een dergelijke 
slachting wordt voor de ruige dwergvleermuis het niveau van PBR voor die soort 
overschreden alleen al in windpark Hollands kust I of II.  Daarom is de verplaatsing naar 
een verder van de kust afgelegen plek waar een veel minder vleermuispopulatie is zoals 
Hollandse Kust West of IJmuidenver vanuit het voorzorgsprincipe noodzakelijk. 
7.3.3 Bruinvissen en 7.3.4 Gewone en grijze zeehond 
De effecten op bruinvissen en zeehonden in windpark kavel I of II zijn nihil indien het 
windpark in IJmuidenver wordt gerealiseerd. Die keuze voor verplaatsing dient nu gemaakt 
worden. Aangezien het effect op bruinvissen en zeehonden in windpark Hollandse Kust 
Noord veel groter wordt door de nabijheid van de Waddenzee is er straks in de 
besluitvorming een tweede afweging om alles in Ijmuidenver te realiseren. 
7.5.3 Vleermuizen  
 
Onder de ruige dwergvleermuis zullen slachtoffers vallen als gevolg van aanvaringen met 
windturbines in kavel Hollandse kust I of II. Dit houdt een overtreding in van het in artikel 9 
van de Flora- en faunawet en artikel 6 van de Wet windenergie op zee neergelegde verbod, 
namelijk het opzettelijk doden en verwonden van de ruige dwergvleermuis. In eerste 
instantie dient dit vermeden te worden door ontwerpwijzigingen zoals het verplaatsen van 
het windpark, en niet door het simpel uitvoeren van de mitigerende maatregel. De effecten 
op de ruige dwergvleermuis dienen niet door mitigerende maatregelen zoveel mogelijk 
voorkomen of vermeden worden. De effecten moeten 100% worden uitgesloten indien dat 
redelijkerwijs mogelijk is. Aangezien Ijmuidenver een betaalbaar alternatief blijkt na de 
gunstige biedingen op Borssele, dient die keuze of Hollandse kust West nu gemaakt te 

0021



worden. De staat van instandhouding van de ruige dwergvleermuis wordt niet geborgd in 
cumulatie met windparken in de 10-12 Nm. Mitigerende maatregelen brengen de staat van 
instandhouding wel in het geding omdat daarbij o.a zaken als menselijk falen kunnen 
optreden. 
7.3.1  Vogelsterfte : Uit een analyse van A. Gyimesi “Zilvermeeuw slachtofferaantallen bij 
vier scenario’s van SER windparken” Notitie 15-314, Bureau Waardenburg bv blijkt dat de 
Nederlandse PBR (het maximaal toelaatbare effect op populatieniveau) niet wordt 
overschreden wanneer het Energieakkoord gerealiseerd wordt met gemiddeld 63 turbines 
per park.  
Het is toch onbehoorlijk bestuur dat er straks harde eisen worden gesteld van 8 MW per 
turbine in windpark HK Noord, terwijl er ook een aanvullende analyses kan worden 
uitgevoerd over de vogelsterfte . Hoe kunnen we windenergieparken later uitbreiden als met 
deze 4500MW uit het Energieakkoord reeds aan de Nederlanse PBR grens gekomen wordt ? 
Veel beter kan nu reeds worden besloten 6000MW op Ijmuidenver te realiseren, en de 
bijbehorende analyse uit te voeren. 
 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
1.1 Nut en noodzaak  
Ijmuidenver is een alternatief voor Hollandse Kust dat gezien de laatste ontwikkelingen nu 
de voorkeur verdiend. Het is nu betaalbaar en uitvoerbaar binnen het Energieakkoord. De 
kennis van de hoogvoltage gelijkstroomkabelverbindingen is bij Tennet voldoende aanwezig. 
Ijmuidenver dient niet goedkoper zijn dan Hollandse Kust. De potentie om op Hollandse Kust  
later te bouwen blijft bestaan. Het vasthouden aan de routekaart zonder de andere reeds 
door het rijk aangewezen locaties als volwaardig alternatief mee te nemen is onbehoorlijk 
bestuur.  
1. IJmuiden Ver is aanmerkelijk voordeliger dan tot nu toe verondersteld wordt. 
De aanname dat IJmuiden Ver 1,3 miljard euro duurder is dan de Hollandse Kust houdt, 
gezien de recente uitkomsten van de tender voor Borssele en de berekeningen uitgevoerd 
door ECN en Ardo de Graaf Advies geen stand. De meerkosten van de aanleg van 
windparken 
op IJmuiden Ver als gevolg van langere kabeltracés en diepere constructies vallen 
substantieel lager uit dan de ramingen van de Minister. Gecombineerd met berekende 
besparingen 
als gevolg van schaalgrootte en meer windopbrengsten zullen de meerkosten 
van deze locatie aanzienlijk lager zijn dan de eerder door de minister gepresenteerde 1,3 
miljard euro.. 
2. Op IJmuiden Ver kan de drievoudige turbine capaciteit worden geplaatst. 
Op IJmuiden Ver is voldoende ruimte om de drievoudige hoeveelheid windturbines (6600 
MW) te ontwikkelen. Bij de inschrijfprijs van de tender op Borssele kost dit de 
belastingbetaler 
minder dan wanneer uitgegaan wordt van de oorspronkelijke SDE+ berekeningen. 
6600 MW op IJmuiden Ver geeft een grote groene sprong voorwaarts bij het realiseren van 
doelstellingen, geformuleerd in het Energieakkoord. In plaats van 16% in 2023 naar bijna 
18% in 2023. De 4500 extra MW is goed voor energielevering aan vijf miljoen huishoudens. 
3. Op IJmuiden Ver levert een turbine eerder en meer energie. 
Op basis van langjarige meetgegevens blijkt dat de wind op IJmuiden Ver aanmerkelijk 
meer energie oplevert dan Hollandse Kust. Het verschil tussen IJmuiden Ver en Hollandse 
Kust bedraagt - bij een voorzichtig scenario - 7,5 procent2. Omgerekend naar netto 
contante 
waarde is de meeropbrengst € 566 miljoen tegen de inschrijfprijs van Borssele. 
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Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ik ben begaan met de natuur en al wat leeft. Een vrije horizon is een mooi goed. Ik verblijf 
dagelijks op het strand. 
Ik sluit mij aan bij de zienswijze stichting vrije horizon 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
 nu aanpakken van een uitdagende lokatie zoals IJmuidenver is een kans  
die 6600MW kan opleveren, en de Nederlandse industrie meer  
internationaal bruikbare kennis en ervaring geeft, dan de 3x 700 MW vlak 
 voor de kust.  
Voor de ervaring van Tennet met gelijkstroom verbinding verwijs ik naar het Dolwin-1 
project in Duitsland  
 
Ik verstuur dit ook nog via BEP@minez.nl omdat ik eerder geen bevestiging ontving. 
 
Reactie  
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Zienswijze ontwerpkavelbesluit Hollandse Kust I en II 

Om de natuur te sparen is verplaatsing naar een verder van de kust afgelegen locatie zoals 
Hollandse Kust West of IJmuidenver vanuit het voorzorgsprincipe noodzakelijk. Verder van 
de kust is de populatie van vleermuis en/of bruinvis enof zeehond geringer. 

 

7.3.2 Vleermuis 

De aanname dat er slechts een dode vleermuis per turbine per jaar optreedt (totaal dus 63) 
getuigd van onbehoorlijk bestuur. Over de aanwezigheid, het gedrag en daarmee ook de 
gevoeligheid van vleermuizen op zee voor operationele windparken bestaat, zoals door u zelf 
vermeld, nog grote kennisleemtes. Er is daardoor geen onderbouwing dat een vlucht 
vleermuizen in het windpark Hollandse kust niet door de eerste rijen turbines zal worden 
afgeleid en uiteindelijk massaal worden afgeslacht in de achterliggende rijen turbines. De 
worst case dient daarom een onderbouwd of conservatieve schattingspercentage te zijn van 
het aantal vleermuizen dat per jaar door het windpark zou kunnen vliegen. Bij een dergelijke 
slachting wordt voor de ruige dwergvleermuis het niveau van PBR voor die soort 
overschreden alleen al in windpark Hollands kust I of II.  Daarom is de verplaatsing naar een 
verder van de kust afgelegen plek waar een veel minder vleermuispopulatie is zoals Hollandse 
Kust West of IJmuidenver vanuit het voorzorgsprincipe noodzakelijk. 

7.3.3 Bruinvissen en 7.3.4 Gewone en grijze zeehond 

De effecten op bruinvissen en zeehonden in windpark kavel I of II zijn nihil indien het 
windpark in IJmuidenver wordt gerealiseerd. Die keuze voor verplaatsing dient nu gemaakt 
worden. Aangezien het effect op bruinvissen en zeehonden in windpark Hollandse Kust 
Noord veel groter wordt door de nabijheid van de Waddenzee is er straks in de besluitvorming 
een tweede afweging om alles in Ijmuidenver te realiseren. 

7.5.3 Vleermuizen  
 
 Onder de ruige dwergvleermuis zullen slachtoffers vallen als gevolg van aanvaringen met 
windturbines in kavel Hollandse kust I of II. Dit houdt een overtreding in van het in artikel 9 
van de Flora- en faunawet en artikel 6 van de Wet windenergie op zee neergelegde verbod, 
namelijk het opzettelijk doden en verwonden van de ruige dwergvleermuis. In eerste instantie 
dient dit vermeden te worden door ontwerpwijzigingen zoals het verplaatsen van het 
windpark, en niet door het simpel uitvoeren van de mitigerende maatregel. De effecten op de 
ruige dwergvleermuis dienen niet door mitigerende maatregelen zoveel mogelijk voorkomen 
of vermeden worden. De effecten moeten 100% worden uitgesloten indien dat redelijkerwijs 
mogelijk is. Aangezien Ijmuidenver een betaalbaar alternatief blijkt na de gunstige biedingen 
op Borssele, dient die keuze of Hollandse kust West nu gemaakt te worden. De staat van 
instandhouding van de ruige dwergvleermuis wordt niet geborgd in cumulatie met 
windparken in de 10-12 Nm. Mitigerende maatregelen brengen de staat van instandhouding 
wel in het geding omdat daarbij o.a zaken als menselijk falen kunnen optreden. 
7.3.1  Vogelsterfte : Uit een analyse van A. Gyimesi “Zilvermeeuw slachtofferaantallen bij vier scenario’s van SER windparken” Notitie 

15-314, Bureau Waardenburg bv blijkt dat de Nederlandse PBR (het maximaal toelaatbare effect op populatieniveau) niet 
wordt overschreden wanneer het Energieakkoord gerealiseerd wordt met gemiddeld 63 
turbines per park.  
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Het is toch onbehoorlijk bestuur dat er straks harde eisen worden gesteld van 8 MW per 
turbine in windpark HK Noord, terwijl er ook een aanvullende analyses kan worden 
uitgevoerd over de vogelsterfte . Hoe kunnen we windenergieparken later uitbreiden als met 
deze 4500MW uit het Energieakkoord reeds aan de Nederlanse PBR grens gekomen wordt ? 
Veel beter kan nu reeds worden besloten 6000MW op Ijmuidenver te realiseren, en de 
bijbehorende analyse uit te voeren. 

1. Nut en noodzaak  
Ijmuidenver is een alternatief voor Hollandse Kust dat gezien de laatste 
ontwikkelingen nu de voorkeur verdiend. Het is nu betaalbaar en uitvoerbaar 
binnen het Energieakkoord. De kennis van de hoogvoltage 
gelijkstroomkabelverbindingen is bij Tennet voldoende aanwezig. Ijmuidenver 
dient niet goedkoper zijn dan Hollandse Kust. De potentie om op Hollandse 
Kust  later te bouwen blijft bestaan. Het vasthouden aan de routekaart zonder 
de andere reeds door het rijk aangewezen locaties als volwaardig alternatief 
mee te nemen is onbehoorlijk bestuur.  

1. IJmuiden Ver is aanmerkelijk voordeliger dan tot nu toe verondersteld 
wordt. 
De aanname dat IJmuiden Ver 1,3 miljard euro duurder is dan de Hollandse 
Kust houdt, gezien de recente uitkomsten van de tender voor Borssele en de 
berekeningen uitgevoerd door ECN en Ardo de Graaf Advies geen stand. De 
meerkosten van de aanleg van windparken op IJmuiden Ver als gevolg van 
langere kabeltracés en diepere constructies vallen substantieel lager uit dan 
de ramingen van de Minister. Gecombineerd met berekende besparingen als 
gevolg van schaalgrootte en meer windopbrengsten zullen de meerkosten van 
deze locatie aanzienlijk lager zijn dan de eerder door de minister 
gepresenteerde 1,3 miljard euro.. 

2. Op IJmuiden Ver kan de drievoudige turbine capaciteit worden geplaatst. 
Op IJmuiden Ver is voldoende ruimte om de drievoudige hoeveelheid 
windturbines (6600MW) te ontwikkelen. Bij de inschrijfprijs van de tender op 
Borssele kost dit de belastingbetalerminder dan wanneer uitgegaan wordt 
van de oorspronkelijke SDE+ berekeningen. 6600 MW op IJmuiden Ver geeft 
een grote groene sprong voorwaarts bij het realiseren van doelstellingen, 
geformuleerd in het Energieakkoord. In plaats van 16% in 2023 naar bijna 18% 
in 2023. De 4500 extra MW is goed voor energielevering aan vijf miljoen 
huishoudens.  

3. Op IJmuiden Ver levert een turbine eerder en meer energie. 
Op basis van langjarige meetgegevens blijkt dat de wind op IJmuiden Ver 
aanmerkelijk 
meer energie oplevert dan Hollandse Kust. Het verschil tussen IJmuiden Ver 
en Hollandse 
Kust bedraagt - bij een voorzichtig scenario - 7,5 procent2. Omgerekend naar 
netto contante 
waarde is de meeropbrengst € 566 miljoen tegen de inschrijfprijs van 
Borssele. 
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Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
De gemeente Den haag Heeft in de economische agenda de ambitie het toerisme naar 
Scheveningen te laten groeien van ca. 15 miljoen naar 22 miljoen in 2025. Ik verwacht dat 
met een ‘industrieel’ windpark, deze ambitie niet zal worden gerealiseerd. 
Dit is het laatste stukje ongerepte natuur langs de kust dat dreigt te verdwijnen 
 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Vanuit mijn woning in Schevenigen zie de windmolens leggen bij Noordwijk. De nieuwe 
kavels die nu worden aangewezen liggen nog veel dichterbij. Ik begrijp niet waar de kavels 
niet verder uit de kust worden geplaatst. Ik wordt geraakt in mijn natuurbeleving als door 
het windpark een industriële omgeving ontstaat, vooral bij zonsondergang wordt dat extra 
geaccentueerd. 
Het windpark kost kennelijk 1,3 miljard Euro om het windpark verder uit de kust aan te 
leggen. Het voorkomen van horizonvervuiling, is ook een milieu-overwinning en dat mag 
volgens mij wel wat kosten. 
 
 
Reactie  
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Commissie Loosduinen 

l\eluuraJres PQ~ tbus 11620, 2501) Dl. Ovn Haag 

l:l11rc~u l:ncrgiepro;cclen 
lospraak:pum Kavelbcslutren l en 2 
Hollandse KuS1 (Zuid) 
Posrl1us :!48 
2!50 Af7 Yonrscho1en 

l:latum 

30 auguslU~ 20 J 6 

Onderwerp 
.t\aol:andit1g Windenergi<' 

Geacbte Mevrouw of Meneer, 

0 2 SEP 7.01~ 

Ons k~r1111erl\ 

16-92 uil 

Bllla.ge 

DOQrl!Jesoummer 

E-ma iladre.> 

l!ommissîelnosduine.i1tg denhaag.n 1 

De Commissie Loosduinen spreekt haar steun uit voor het geformuleerde raadsvoorstel 
van de gemeente Den Haag. 
Wat betreft de aanlanding ~lt:unen wij de raad, omdat het gemeentelij k standptmt zeer 
helder verwoord is. 
De aanlanding van de hoogspannfogskabels bij Kijkduin is om meerdere redenen 
onacceptabel en aanland1og op de Maasvlakte en in het bijzonder tracé 2 heeft. zoals 
eerder door de Commissie Loosduinen aangegeven, duidelUk haar voorkeur. 
Qua kosten, dat natuurlijk ook een aspect speelt, zal naar voren worden gebrachl dat dit 
veel duurder is. Na een kleine berekening blijkt dit s lechts 8 % duurder (56 miljoen) te 
Lijn. 

~Wal beh·ett het ontwerp Rijksstructuurv1sie windenergie op zee blij El het standpunt van 
de Gemeente. dat er vanwege verschillende effecten geen voorkeur is voor windparken, 
die gebouwd zou moeten worden in de 10- 12 mij lszone. er eerst ingezet 7ou moeten 
worden op IJmuiden Ver. 
Nu al blijkt dat er bij de aanbesteding van w1ndpark Borssele forse kostenbesparingen te 
zijn. Ook kan bet Rijk de financiële ruimte, die bij de aanbesteding vao het windpar" 
Borssele is ontstaan , benutten voor de snellere ontwikkeling van IJmuiden Ver. 

fen aanzien van dit a ltertiatielïJmuidcn Ver (2 100 MW) zou de Commissie Loosduinen 
een aanvulling wi llen geven op het raadsvoorstel. 

A111htrlq~ •"·11rl~11•al Tdelr..011 1070) 35J 79 ~'· 

~.l>i tt1fP) 3H 79 ui 

klet"e 1 e11•• 1 
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Als extra alternatief voor de 10-12 Nm zone de "Tussen Variant" (HKZuid 700 MW, 
HK.West 700 MW, IJmuiden Ver 700 MW) vraagt de Commissie Loosduinen om dit 
verder ujt te werken, aangezien uit het Decisio document blijkt dat deze variant circa de 
helft goedkoper is. Daarnaast qua uitvoering zal dit nauwelijks vertraging opleveren, 
omdat HKWest met bet standaard concept 220 kV AC kan worden aangesloten op de 
Maasvlakte. 
Er is tijd genoeg om IJmuiden Ver met een HVDC gelijkstroom concept op Beverwijk 
aan te sluiten. 

Hoogachtend, 

CC: Gemeente Den Haag 

Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 

Gemeente Den Haag 
t.a.v. Griffie 
Postbus 19 157 
2500 CD Den Haag 
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L.S. 
 
Naar aanleiding van ons telefoongesprek, waarin gemeld werd dat het digitaal aanleveren van een zienswijze niet 
mogelijk is, maak ik gebruik van het aanbod om het op deze wijze te doen. 
Hieronder staat de tekst, die ik probeerde in te sturen. 
 
"Als commissie Loosduinen zijn wij niet tot een ander inzicht gekomen en niets geeft ons aanleiding om van het 
standpunt van de minister af te wijken. Daarbij steunen wij ook het ingenomen standpunt van de gemeente Den Haag. 
De Commissie Loosduinen handhaaft echter wel haar oorspronkelijke zienswijze, (zie bijlage brief 16-100) en indien 
noodzakelijk komen we hierop terug." 
 
Ik voeg tevens enkele bijlage bij, waarbij ik ook veerwijs naar onze eerste brief onder kenmerk 16-100. 
 
Als het mogelijk is, stuur mij dan via retour mail een bevestiging van het ontvangen hebben van deze email. 
 
Met vr. groet 
 
--  

 
Voorzitter Commissie Loosduinen. 
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Bureau Energieprojecten 
fnspraakpunt Kavel besluiten 1 en 2 
Hollandse Kust (Zuid) 

Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp l(avelheslui1en l en 2 

Geacbre Mevrouw of Meneer. 

StadstlccJ Loosduinen 

Gemeente Den I-Iaag 

Uw brief van 

Uwke1m1crk 

Ons kenmerk 

l6.34uit 

Am1tal bijlagen 

Datum 

3 maart2016 

Wij hebben kennisgenomen van Uw concept "Notüie Reikwijdte en Detailniveau Kavelbesluitea 1 en 2 

Hollao.dse Kust (Zuid). 
In de nationale visie Kust ( 2013) wordt o.a. aangegeven dal de kust niet alleen ecologische kwaliteiten 
herbergt, maar ook oen grootschalige door de mens beleefbare landschappelijke kwaliteit. De eigenschap in 
grote delen van de kustzone om onbelemmerd de horizon te kunnen zien, is elders in Nederland vrijwel 
afwezig. AJdus vormr dit een grote maatschappelijke 1-·waliteit. Vele mensen genieten van de leegte en 

duisternis, van de elementen van water, wind, stonn en zon. de getijden en dat gedurende alle seizoenen. De 

J.mst is de grootste vrij toegankelijke ruimte van ons land. 

Wanneer wij daarnaast de noodzaak zien van het ontwikkelen van duurzame energie , waaronder de 
realisering van windmolenparken in zee, dan wordt meteen duidelijk dat bet laatste met de grootst mogelijke 
zorgvuldighejd zal moeten geschieden. 

Integraal denken en een uiteindelijk zo effici!!nt mogelijk gebruik van de ruimte in zee moeten daarbij de 
prioriteil krijgen boven ove1wegingen van zuiver financiële aard. 

1n dat kader is het jammer te moeten constateren dat er geen sprake is van een integrale aanpak bij de 
ontwikkeliJlg van de opgave om 2100 MW te installeren bij de Hollandse Kust en dat vermogen aan land te 
brengen. 

Commissie Loosduinen 

ODH tt0~9 1 -------

Ambtelîjk Secrelarlaal 

Stadsdéelkaritoor Loosduinen 

Kleine l<eizer 3 

2'»3 CV Oet• Haag 

Teleloon (070) 353 79 45 

Fax (070) 353 79 01 

commissieloosdulnen@denhnag.111 

www_comrnissie1oosduincn.nl 
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ln de concept notitie wordt alleen uitgegaan van 1400 MW in H.K. Zuid, terwijl de invulling van de 700 MW 

voor H.K. Noord niet wordt beschreven. Daamaast wordt vooruitgelopen op de bcsluitvonning over H.K. 

Zuid 3 en 4 binnen de 12 mijlszone. 

!Iet alternatief van IJmuiden Ver wordt niet in beeld gebracht naast de locatie Hollandse Kust Zuid. Ook 

alrern.atieven voor de locaties binnen de 12 mijlszone, liggend btûten ctie zone, zijn niel aangegeven en 

beschreven, 

Vanwege de zichtbaarheid en andere mogelijke effecten op de beleving van de kust en de kusteconomie zijn 
wij zeer terughoudend t.a.v. de realisering van grootschalige windparken binnen de 12 mij lszone. Het is een 

"Nee tenzij"! 

Vanuit deze overwegingen zijn wij van inening dal de mogelijke effecten daarvan reeds nu helder gemaakt 

moeten worden en in de voorliggende concept nofüie moeten worden meegenomen. 

De keuze om 1400 MW vanuit Hollandse Kust l ,2,3 en 4 op de boogspanningsstalions Maasvlakte dan wel 

Waterîngen aan te sluiten is niet noodzakelijk en doelmatig. Dit brengt exh·a kosten met zich mee vanwege de 

benodigde aanpassing van deze hoogspanningsstations. Zij kiinnen a11dcrs immers geen vier velde11 

accommoderen. Het nieuw gebouwde hoogspa111J.ingsstation Beverwijk is daarvoor wel geschikt. Dit komt in 

het concept onvoldoende naar voren. 

De keuze om een systeem te bouwen op basis van de capaciteit van een 220 kV kabel welke 350 MW kan 
transporteren zou even goed tol een transfonnatorstation van 1050 MW bij Zuid en een transfonnatorstation 

van 1050 MW bij H.K. Noord kunnen leiden. E.e.a. zou dan een besparing van een kostbaar 

transformatorstation van 700 MW betekenen. De doel.matigheid en de kosteneffectiviteit van de 1'.vee 

transfomiatorstations bij H.K. Zuid moeten diepgaander worden onderbouwd. 

Het is meer dan jammer te moeten constateren dat slechts economische motieven, lagere kosten, e1toe geleid 

hebben om terug te komen op het aanvankelijke besluit om buiten de 12 mijlszone te blijven. Het blijkt niet 

aUee11 technisch mogelijk, maar ooi ecouo111isch rendabel te zijn om ver uit de kust een windpark te 

ontwikkelen. Zie het Deense Dong Energy en hun project op 120 km voor de kust van Yorkshire. Wij 

verwijzen hierbij naar de site Stichting Vrüe Horizon.nl m.b.t IJmuiden ver. 

Hoogachtend, 

11amçns de Commissie Loosduinen, 
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Bureau Energieprojecten 
lmprankpunt Kavdbci.luiten l en 2 
Hollandse Kust (7.uid) 
Postbus 248 
2250 AC Voorschoten 

Geachte Mevrouw nt Meneer, 

Gemeente Den J faag 

()11 s kc11111crl. 

l 6.35u it 

Annml bi1lnge11 

4 

Uàtum 

\ maart 201 C1 

Wij hebben J..enuis genomen van tle concept "Notitie Reik-wijdte en Ot:tu1lnivenu Net <IP Zee" 

ln dt: t:erste plaats merken wij op dat wij de ontwikkeling van duurzame energiebronnen, waaronder 
wiudenergie, van harte steunen Ook de realisering van windmolenparken op 1~e muet wot ons becreft, onder 
zekere voorwaarden, mogelijk zijn. 

In uw concept notitie worden als onderdeel vao het net op zee in totaal drie tracéaltermnicven voor het rraject 
over land aangegeven: ten eerste aanlanding in Kijkduin en dan richting het 3KOkY hoogspanningsstation 
Wateri ngen ( 1) en ton tweede 2 annlnndi11gspunten op de Moasvlnkto met aansluiting op hol 

hoogspa1111 ingsscation ald11ar (2 en 3) 

Uw concept notitie ~eeft ons aanleiding tot de volgende opmerkingen en/of vrngcn. 

Met betrekking tot het altematiefgenoemd onder 1 merken wij op dill de aanleg hiervan tcchnic;ch 
problematisch is, een bedreiging vormt voor de natuur, flora en fauna en het milieu en Romeinse 
archeologische waarden mogelijk û1 gevaar brengL M.b.t. het aa.nlrc:lfoo van nn:heologisch waardevolle 
vindplaatsen is arstemming met de afdeling archeologie van de Gemeente nood1.akelijk. Gelet op het e.e.a. is 
bepaald niet uit te sluiten dat de aanleg op veel bezwaren zal stuiten en dat dnardoor de voortgang 2.af 

sta~neren.( voor lle archeologische waarden '<envijz.eo wij naar "Ockenburgh-Den l laag, Romeins fort bij de 

kust" door J 1. Rolt in de reeks "Stap in het verleden."') 

Commissie Loosduinen 

Ambte01k ~c(,,.IMIA~ I 

Stadsdeelkantoor loosrlu111en 

l<lelne Kclzer 1 

2553 CV Den l ldnl\ 

Telefoon (070) 353 79 •5 

F~- (070) 3S3 79 01 

commlJsleloosdulnen@denhaag.111 

www commlnteloosdufnen.nl 
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Verschillende natuuraspecten ontbreken zoals het effect op bodemleven Zo zou bijvoorbeeld de 

bodemopwarming vanuit de kabels expliciet benoemd moeten worden. 

Bovendien is volstrekt onvoldoende duidelijk wat de negatieve invloed kan zijn van de elektro- magnetische 

velden rondom de kabels op de gezondheid van mens en dier. Dit geldt in het bijzonder voor mensen, die 

recrel!ren in het gebied waaronder de kabelgoot zich bevindt. Door op deze punten zorgvuldige en volledjge 

infonnatie te geveD, kunnen wellicht (latere) bezwaren en procedurele vertragingen al zoveel mogelijk 

worden voorkomen. 

Daarnaast worden niet alleen vanwege de aanleg wellicht de belangen van het vakantiepark Kijkduin 

(Roompot), de Golfbaan Ockenburgh, de exploitanten van de te bouwen strandhuisjes, het natura 2000 gebied 

en de EHS(Ecologische Hootèl Structuur) gebieden geschaad, maar mogelijk extra door het voorziene 

moment vru1 realisering nl. niet in het najaar of de winter. 

Slechts sulIIDlÎer is aangegeven dat bij het aanJandingsptu1t acl1ter het duingebied een gebouw, mof, geplaatst 

moet worden, alwaar ieder van de vier zeekabels in drie landkabels gesplitst wordt. Van daaruit wordt met 

twaalfkabels verder over land "gelopen". 

Ook voor de keuze van de locatie van dit gebouw en de plaatsing daarvan voorzien wij grote problemen. In 
de MER zal het e.e.a. nadrukkelijk aan de orde moeten komen met name het ' 'wat en waar", de alternatieve 

mogelijkheden en de mogelijke effecten op de omgeving. 

Eveneens is onvem1eld gebleven dat het elektromagnetisch veld sterk fluctueert bij wisselende windsterkten 

en bij maximale opbrengst van l1er windpark op z'n hoogst zal zijn. 

Het feit dat de aanJeg van de vier zeekabels ook in twee stappen mag worden uitgevoerd, zal de overlast 

vergroten en de noodzakelijke acceptatie, zo die al aanwezig is van hinder en natuurschade, aanzienlijk doen 

verminderen. 

Voor de aanleg van de kabelgoot is minstens een strook van 40 merer breedte nodig, terwijl slechts 19,5 

meter wordt aangegeven. De sleuf zal o.a. door het huidige Solleveldpad, bestaande uit een voet- en fietspad 

ter breedte 8 meter, gegraven moeten worden. Hierbij worden ook de vervuilde puinduinen doorsneden. Dit 

levert mogelijk extra vervuiling en uitloging op. 

Voor wat de ondergrondse kabels betreft, bepleiten wij ook om 380kV kabels als alternatief mee te nemen. 

Naar wij hebben begrepen is nader onderzoek naar het gebruik daarvan gesta1t. De milieueffecten zouden dan 

ook fa beeld gebracht moeten worden. 

Met betrekking tot de hiervoor vermelde acceptatie zij vermeldt dat een recente opiniepeiling onder bewoners 

door de Loosduinse Krant aangeeft dat 75% geen voorstander is van aanlanding in Kijkduin. 
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Wat ons bctrcfi dient llc aanlanding bij de Maasvlal..te, tJptk 1 eu 2, hel ui1gang~pun1 te zijn. Deze 

mC1gelijkhcid kent geen noemenswaardige problemen voor natuur en milieu, brenRl geen RC1mein-:e 
archeologische waarden in gevaar eo er is geeo sprake van recremndc tx.-zockcrs in het gebied, waaronder de 
kabelgoot nch bevindt. De aanlanding aldaar is o.i ook technisch goed u11voe1bJar gezien de f\.'«Ote boring 
onder het Noord-1 lollands l..:inaal vanaf de 380kV verbinding naar Vierhouten in opdracht van T~NNCT. Bij 
realisering op basis vnn dcie opties zijn er nauwelijks of geen bez.wnrentproccdu~~ to verwechlcn 

Al ee1<ler hebben wij gewag gemaakt van het gebrek aan in1egralrte1t bij besluhvnrrn1ngstrajecten van deze 
ornvong.( zie biJlagc ) Indertijd betrof het het feit dat de aanJooding en hel truc~ vnn de hoogspanningslcabels 
over land niet gelijktijdig mei de bepaling van de locaties op zee werden meegewogen, 

Nu wijzen wij erop dat het feit dat er geen integrale NRD wordt opgeste ld vanuit de opgave llnl 2100 MW te 
i11s1·allerc11 bij de l lollandsc Kust en dat totale vermogen ook aan land te brengen. E.e.a. leidt lOI een weinig 
tr·ansparanl bcsl~1hvormi11gs1 raject waarbij een aantal, ook ftnaoci1!1e, at\,vegiugun niet iniichtelljk worden 

gemaak1. 

In t'lll /c 1il.lt1SW(jZt! m.b.t. de knvels 1 en 2 Hollandse Kust zullen WÎJ hic1 na<1er op rngaarr 

Bijlagen : .de voor een uitgebreide opsomming \lan de nader te onucrtoclo.c11 tlu:nm·~ de Lit:nswijze van Je 

Gemeente Den l laag. 

l loogachlcnd, 
namens de Commissie l oosd1111tt'tl, 
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Wat be!Jeft ondergrondse kabels, pleit de gemeente ook om 380 KV kabels nis alternatief mee te nemen. 
Wetenschappelijk is nog niet duide1ijk aangetoond dat ondergrondse 380KY kabels, rt.oals de 10 k111 die bij 
Delft zijn gebruikt) ook nog tot mogelijkheden behoren. De Eltl'opese discussie speelt nog of deze leidingen 
langer dan 20 km ondergronds aangelegd kunnen WOl'den. Nader onderzoek hiernaar is iJ1mjddeJs gestart. 
De milieueffecten van een alternatief met ondergrondse 380 KV kabels zouden dus ook in beeld gebracht 
moeten worqè)JI. 

Inlichtingen bîj 

Postadres; Postbus 12600, 2500 DJ Oen Haag 
Bezoekadres: Spul 7~. Oen Haag 
Internetadres; www.denhaag,nl 

Telefoon; 1'!1WQ 



DS0/2016,90 

Wij verzoeken in hel licht van het bovenstaande dan ook: 

(!)het alternatiefvan 1.lmulden Ver in beeld te brengen naast de locatie Hollandse Kust Zuid. 

(2)Als tweede aanvullende alternatief een aanlandingssysteem met ondergrondse 380 KV leidingen te 
onderzoeken. 

2 

(3)1-Jet altematlefte onderzoeken wam·bij kavels IIJ en IV gelegen binnen de 12 inijlszone vervallen en 
nlleen kavels [en Jl gerealiseerd gaan woJ'den. Bij dit alternatief kan een transformatorstation billllen de 12 
mijlszone achterwege blijven en het aantal leidingen worden verminderd. Daarmee kunnen het 
ruhntebesl&g en het transformatorstation richting 380 KV op land ook minder groot uitpakken. De 
milieueffecten kunnen daarmee ook lager uitvallen. 

Wat betreft de varianten voor een transformatorstation bij Wateringse Veld in het aangegeven 
onde1·zoeksgebied achteu wij het noodzakelijk versch illende mogelijke locaties goed in het MBR te 
onderzoeken, ook qun passeJldheid in de vastgestelde ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Het alternatief dat 
het Bedrijvenschap Harnaschpolder heeft aangegeven in Woud-Hamasoh Noord dient dus nadrnkkelijk 
uitgewerkt te worden . 

Algemene opmel'lciugcn: 
Naast het niet meenemen van de bovenvermelde alternatieven ·achten wij de trechtering Vflll de vier 
aansluitlocnties naar twee aansluitlocaties gebaseerd op een (te) kort door de bocht redenering ("De kabel 
hoeft minder hmg, dus minder milieu effecten"). Lengte kan, maar Is niet altijd een geschikte maatstaaf 
voor de 111ilieueffecten en het kan nooit de enige maatstaf zijn. Inzage in en afweging tussen de hoofü 
milieucletenninanten en -gevolgen van de vier tracés is wenselijk om tot een treohtering te kunnen komen. 

Het ndagium om kosten zoveel mogelijk te beperken klinkt sterk door in de gehele concept NRD. lnzrige iJ1 
de 1·elatie tussen de te verwachten milieueffecten en de kosten is dan voo1• een goede afweging gewenst. Er 
is echtel' niet aangegeven of e1· een Màatschappelljke Kosten- Bntenntmlyse (MKBA) wordt opgesteld en 
zo Ja hoe de l'elatie lussen de MKBA en het MER wordt gelegd, 

Hoewel het verwerven van mnatsclrnppelijk drnagvlnk belangrijk wordt genoemd, wordt in de NRID niet 
vermeld hoe daaraan wordt gewerkt. Evenmin wordt het als afwegingscriterium in hel MER meegenomen. 

De kaarten in de NRD zijn moeilijk tot slecht leesbaar. Slecht kanrtmateriaal en niet al te heldere 
beschrijvingen roepen eerder vrngen en weerstand op, dan dat ze bijdragen aan het benodigde draagvlak. 

In de NRD worden de verschillende methoden voor het leggen van de knbels genoemd. 81' wordt gesteld 
dat onderzocht wordt of de aanlegmethoden van invloed zijn op aard en omva11g van de milleueffecte11. De 
NDR vermeldt echter niet of er in het op te stellen MER de verschillen tussen de aanlegmethoden 
ondel'ling, in sequentie en op de verschillende benoemde milieuthema's in rel!ltie tot de kosten Inzichtelijk 
worden gemirnkt, Dit inzicht is wel wenselijk voor de uiteindelijk te maken beslissing. 

In de NRD wordt niet aangegeven wRarom en waarop de locafü:keuzen voor de platformen Alpha en Beta 
zijn gemaakt en wal eventuele alternn~ieven voor de locaties van de platformen zijn. Voor het MER (en de 
MKBA) is het wenselijk dat dit wel (mee bijbehorende milieueffecten en kosten) inzichtelijk wordt 
gemaakt. 

De NRD maakt summier melding van de overgang van zee naar land via een overgangsmof. De NRD gaat 
niet in op de hoe, wat en wnar van de overgangsmof en de bijbehorende milieueffecten. Jn het MER dient 
dit wel en gedetailleerder aan de orde te komen. 
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ln tabel 3.1. Beoordelingskader wol'den de te onderzoeken milieuthema's genoemd. Gelet op het feit dat het 
op te stellen MER zowel een plan- als een pl'OjectMER is, dient waai· mogelijk de methode kwantitatief te 
zijn en niet alleen kwalitatief. Voor de meeste thema 1 s is dat ook goed mogelijk. 

De te ondel'zoekeu thema's: 
•Nntuur: nattm1· beperkt zich niet tot alleen de Natura 2000, de EHS (NNN) en het beleid voor beschermde 
dier-, en plantensool'ten. Den Haag kent ook op stedelijk niveau waardevolle natuu r en soorten1 met name 
op de in de NRD aangegeven tracé(s). Natuur, bome11 en boombehoud is belangrijk in Den Haag. Jn het. 
MER zal tot op boom niveau de gevolgen van de aan legval'ianten de gevolgell inzichtelijk moeten worden 
gemaakt. 
Het containet·begrip verstoring is in de N RD nier nader geduid. Onder het begrip verstoring zal ten minste 
betreding, licht- en geluidbelasting, vernieling van verqlij f- en foerngeel'plaatsen moeten wordeh 
meegenomen. 
Naast N2000/EHS (NNN)gebleden is ook in stedelij ke uatum door Den Haag veel geïnvesteerd. (Tijdelijk) 
verlies en waardedaling vnn de Haagse natlllll'· en l'ecreatiegebieden znl meegenomen moeten worden in de 
MKBA. Informatie over natuur in Den füwg kan in overleg met de afdeling DSB/BAS/D&G van de 
gemeente worden verkregen. 
•Boclem eu water: de effecten op oppervlaktewate1rst11omingen en bodemverplaatsing nabij de kust eJl 
zandmotot• dienen in het MER inzichtelijk gemaakt te worden. 
De effecten op de kwaliteit van het oppervlaktewater dienen in het MER ook getoetst te worden nan de 
zwemwnterrichtlijnvereisten. · 
Daarnaast is het Vfln belang om de consequenties vnn stralingen en magnetisch veld ve1;sus opwarming van 
het water en daarbij de mogelijke consequenties op de flora en fauna Î·ll beeld te brengen. Dit kan van 
invloed zijn op de tracékeuze. 
De geologische ondergrond is zeer variflbel in het tracé richting Wateringse Ve ld. De effecten en risico's 
(zoals bijvoorbeeld zettingen) hiervan bij de versch illende technieken dienen nadrukkelijk onderzocht te 
worden. 
In de ondergrond zijn veel explosieven gevonden. De effecten en risico's van boringen en open 
ontgrnvingen op dit thema vragen om een speciale aanpak. 
Meel'langs veiligheid voor wntcrveifigheid is een thema dat niet is opgenomen in de NRD. Wij achten het 
11oodz11kelijk dit voor de varianten en altematieven te onderzoeken, aangezien de kans dat et· 
overstromingen kunnen plaatsvinden bü de verschi llende locaties en tracés verschillen. Ook de kansen op 
verzakkingen van kades door de aanleg en leidingen dienen daarbij onderzocht te worden. 
•Archeologie: voor het onderdeel al'cheologie (land- en water/zeebodem) dient vroegtijdig te worden 
afgestemd met DSB/AfdelingArcheologie Den Haag, voor zover het ontwikkelingen op het grondgebied 
van de gemeente Den Haag betreft. 
•Veiligheid - lcustvel'outreiniging: Het MER za l inzichtelijk moeten maken wat de kans Is op ongevallen 
inel vl'ijkomen van gevaarlijke stoffeh /olie is en de kn11s dal deze (tijdens het badseizoen) op de Haagse 
Kust zal betonden. Hetzelfde geldt voor de effecten daarvan op de natuur - zee/kustmilieu. 
•Scheepvaart: Het MER moet aangeven welke effecten kunnen optreden indien schepen op dl'ift rnken en 
daarmee de tu1•bines kunnen beschadigen en welke effect dit heeft ramming en dl'ifling op de 
reddings(on)mogelijkheden van hulpdiensten op zee. 
•Recreatie; het thema recreatie moet verder uitgesplitst worden naar land, zee en kusfrecreatie, Hjdelîjk 
verblijf (strandhuisjes, zei lvereniging, paviljoens), zichthinder, nrean lverlies al dan niet tijdelijk, veiligheid, 
gebruiksmogelUkheden en beperkingen, beperkingeil voor nautische activiteiten en evenementen voot· de 
kust. 
Ook toegankelijkheid van de groengebieden en de stad-land relatre moeten zowel in de tijdelijke als in de 
toekomstige situatie gewaarborgd blijven. Het is hierbij van belang om de consequenties van stralingen en 
magnetisch veld versus langdurig verblijf zoals op het strand, speel-en ligvelden in beeld te bt·engen. 
•D1w1·zaamheid: dit thema ontbreekt iJ1 tabel 3 .1 . In het MER zal de mogelijkheid tot bepel'king van 
broeikasgassen tijdens de aanleg, J1et onderhoud en bij de uitgebruikname moeten wo1-de11 onderzocht. Het 
zelfde geldt voor de mogelijkheden voor beperken van materiaalgebrnlk, het stimuleren van 
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(mogelijkheden tot) materiaal hergebmik en het beperken van luchtverontl'einiglng dool' gebi·uik van off the 
road machinel'ie. 
Er is een landelijke beleid vool' de aanpak van stikstof depositie. De effecten van de verschillende vormen 
van aanleg en de relatie met de vnstgesteJde Programmatische Aanpak Stikstof dienen in beeld te gebracht 
te worden. 
•Bewoning en infrastructuul': Den Haag kent langs haar zuidflank (samen met het Westland) diverse 
bestaande en in ontwikkeling zijnde woningbouwlocaties. In het op te stellen MER en/of de op te stellen 
MKBA moet worden onderzocht en wo1·den geduid wat de gevolgen zijn voor de woningbouwlocaties, de 
huidige bewoning en de infrastructuur. Ben goede, voor burgers heldere beschrijving van de effecten van 
elektl'ische, elektromagnetische stra ling e11 externe veiligheid vragen daarbij extra aandncht in het MER. 
•Gezondheid dient als zelfstandig thema in het MER te worden behandeld. 
•De cumulatie Vfln de gevolgen vnn de te beschrijven (rnilleu)themn's dient ln het MER inzichtelijk te 
worden gemnakt. Ook de samenhang met andere leidingen in hel gebied. 
•'I'ockomstwaal'de: Een kabelh·acé en transformatiestations sluiten vele, zo niet alle 11nde1·e functies op of 
in de nabijheid uit. In het MER zal het effect van deze uitsluiting op de toekomstwm1rde van de betreffende 
gebieden moeten worden weergegeven. • 
De Noordzee kent vele functies. Het wekt dan ook vel'bazing op pagina 29 van de NRD te lezen dat de 
voornaamste zorg van de "overheid" (welke overheid?) het beperken van hincle1· voor de scheepvaart is. 
Een MER dient aan alle functies en belangen, die doOI' een voornemen worden geraakt evenwichtig 
aandacht te besteden. Bnkelzijdige zorg- en belnngengerichlheld draagt niet bij aan een evenwichtige MER 
dat op draagvlak kan rekenen. 

WU hebben de indrnk dat de kosten en de maalsclinppelijke kosten gevolgen van hel tracé richting hel 
lt'imsfonnatorslafion richting Wateringen nog onvolcloencle in beeld gebrncht zijn. Wij zijn bereid u bij het 
MER nader te informe1·en over de effecten en onze zorgen daarover. Wij gaan er vanuit dat 11 dit advies 
nadrnkkelij k meeneemt in uw definitieve NRD en het claama te maken MER. 

Grnng blijven wij in gesprek met u en we gaan er van uit dat u ons College en Raad, maai· ook onze 
burgers op een goede wijze informeerlover het beslullvo1·ml11gstrnject voor het Rijksinpassingsplan1 het 
NRD, bet MER en de doöt' hel Rijk gecoördinee1·de vergu1111 ingvel'lenfng. 
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Magnetische veldsterkte: 

Bij het bepalen van de ligging van het ondergrondse tracé dient op basis van 
rijksbeleid vermeden te worden dat situaties ontstaan waarbij kinderen 
langdurig verblijven in het gebied rond ondergrondse hoogspan ningslijnen 
waarbinnen het berekende jaargemiddelde magneetveld 
hoger is dan 0,4 microtesla (de magneetveldzone). 
Dit advies van het rijk is gebaseerd op de beschfäbare wetenschappelijke 
informatie over kinderleukemie, de ziekte van Alzheimer en het 
voorzorgbeginsel. Daarnaast dient in de MER tevens beschreven te worden dat 
het magneetveld vlak boven de circa i.2 meter onder de grond liggende 
hoogspanningslijnen met circa 20 microtesla nog vele malen hoger is dan het 
magneetveld van een bovengrondse lijn met circa 5 micotesla, zoals dit op de 
website van het RTVM is beschreven 
Daarom moet in de MER vanuit dat voorzorgsprincipe ook beschreven worden 
dat situaties vermeden dienen te worden waarbij recreanten magneetvelden 
van liefst 50 maal die advieswaarde kunnen oplopen. 
Daarom dient de kabel bij druk bezochte recreatiegebieden en wegen op een in 
redelijkheid maximale diepte te worden aangelegd. Dat betekent dat het tracé 
tussen de geboorde tracé delen veel dieper moet worden aangelegd dan tot nu 
toe gebruikelijk is. 
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Het College vao Burgemeester en Wethouders 
Spui70 
Interne Post 

Den Haag: 15 febn1ari 2011 
Kenmerk: 111.14 

Ondenverp: 
Bezwaar tegen wijziging van het aanlandingspunt van 150 k V hoogsparulÎngskabels voor twee 
windt1,.Jrbiueparken van Noordwijk en Hoek van Holland naar aanlanding bij Kijkduin 

Geacht College, 

De Commissie Loosduinen adviseert B& W van Den Haag met spoed bezwaar te maken tegen de 
voorgenomen aanlanding van een ondergrondse 150 K V hoogspanningsverbinding bij Kijkduin. Dit is nog 
mogelijk tot 18 februati 201 l voor de nu lopendevergunnîngsaanvraag voor windturbinepark 
Scheveningen Buiten. 

Enerzijds getuigt het van onbehoorlijk bestuur om de ortdergrondse 150 KV hoogspanningsverbinding op 
zee te vergunnen, zonder dat over de ondetgrondse verbinding over het land naar het nieuwe 
150kV/380kV verdeelstation Wateringse Veld een uitvoeringsvarianten zijn besproken. Niet alleen de 
route door Kijkduin maar ook de voor de hand liggende route langs de Lozerlaan betreft uitvoeringszaken 
en gezondheidsaspecten waarover bewoners van Den Haag zich grote zorgen zullen maken. 

Anderzijds is een aanlanding bij Kijkduin vanuit een drietal punten problematisch: 

1. De aanlanding door het natuurgebied Solleveld is ongewenst en het aanleggen van een geboorde 
ondergrondse uitvoering kan niet gerechtvaardigde kosten opleveren. 

2. De aanlanding in het woongebied Kijkduin past niet in de ambitie hier een hoogstaande badplaats 
te realiseren. 

3. De nieuw aan te leggen Zandmotor voor Solleveld en Kijkduin is een dynamische ontwikkeling 
van het kustprofiel waardoor deze 150 KV hoogspanningskabel enerzijds bloot kan komen te 
liggen en anderzijds niet meer bereikbaar is voor controle of reparatie. 

1 



De Commissie Loosduinen is bel daarna.ast volstrekt oneens dat de initiaticfüemers het risico willen 
nemen dat de aanvraag voor de uitvoering van de hoogspanningsverbinding over het land op een later 
tijdsstip afgewezen kan worden. Dat scenario is eerder een ongewenst risico voor de Gemeente Deo Haag 
en haar bewoners betekenen, waarbij het rijk dan het nationaal belang zal laten prevaleren. 

De Commissie Loosduinen, 
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Verzonden: Donderdag 8 september 2016 09:36 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Stichting Marketing Scheveningen 
Mede namens:  
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Daar kan ik door een gebrek aan concrete kennis op dit moment niets over zeggen. 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Als vertegenwoordiger van de horeca en ander bedrijfsleven op Scheveningen zijn wij van 
mening dat 'horizonvervuiling' meer dan onwenselijk is. Juist nu er steeds meer Duitsers, 
Belgen en Aziaten kiezen voor de ruimtelijkheid van de Hollandse kust bij Scheveningen 
dient de weidsheid gewaarborgd te worden. Voeg daar bovendien de plannen voor een 
Nationaal Park ten noorden van Scheveningen aan toe en de overweging om de parken 
verder uit de kust te plaatsen, wordt een eenvoudige. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Het zou voor Scheveningen interessant zijn als er een virtuele verbinding komt met de 
windparken. Zodat de 15 miljoen bezoekers tastbaar in aanraking komen met duurzaamheid 
en de investeringen daarin door de overheid. Bijvoorbeeld middels realtime informatie over 
de gewonnen hoeveelheid energie bij bepaalde windsnelheden en waar deze energie en in 
welke mate heengaat. Dit leent zich bij uitstek voor een bezoekerscentrum Duurzaamheid 
-waarin ook de rol van water, voor ons land van groot belang- een prominente rol kan 
spelen. Dit resulteert in een jaarrondattractie met een hoge educatieve waarde. 
 
Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 16 september 2016 12:37 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
n.v.t. 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Wat er volgens mij zeker over het hoofd wordt gezien zijn de lagere kosten bij verder 
afgelegen locaties (IJmuiden ver) dit is o.a. aangetoond door  
Stichting vrije horizon! Er zal op termijn zelfs winst bijgeschreven kunnen worden door de 
betere ligging t.a.v. hardere wind. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Niemand kan eigenlijk tegen alternatieve energie opwekking zijn, we moeten uiteraard de 
CO uitstoot verlagen. Maar met iets meer kosten kunnen we de molens een stuk verder 
plaatsen waardoor we iedereen tegemoet kunnen komen. Ik woon al 56 jaar in Egmond aan 
Zee en wil daar nog heel lang van een een ongestoord uitzicht genieten en met mij vele 
duizenden mensen! 
 
Reactie  
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Noorrlwi1k, 23 R1' ptcmbcr 2016. 

2 3 SEP 201fi 

Bureau EncrgieproJCt."'tr-n 
Tnspraakpuut kmdlJc:sluiLt•11 1 c:n Il 
Hollandse Ku:sl (..:ui<l) 
Postbus 248 
2250 AE Vnor:;i1 lHlH'll 

Betreft. Zicnsw1J~c uµ het OntwerpkavelbesJuiten 1 en Il Hollandse kust 
!zuid) l en IJ . 

l\cht Jaar gefrdcn ~·erhu1sde ik van Delft naar Noordw1Jk Dt" bcbm~Jkste 
reden om le klt>7..en voor Noordwijk was de herinnering vanutt mijn Jeugd en 
het ge\'oel blt'r de rest van mijn leven Le gerueten van mij n pensioen De 
rust \ 'àn het strand en het Vn.Je uîLZicht zijn voor mtJ bronnen wm inspiratie 
voor m.JJn wetenschappehJke en maatschappelijke werk. Het 1s 
onvoorstelbaar dat een ruet wetenschappebJk onderbouwde keuze voor 
windrrwl~ns voor de kust een on omkeer ban: tragedie Vdll 

landschf'\psvcrvutlmg. m dit geval honzonver\'Ulhng. lc\\ce~ brengt 
U1tvocnng van het voorhggcndc plan betekent voor miJ cc.-n aan:;lag op rrujn 
leefomgeving fk word straks gedwongen weg te gaan un miJn eigen 
omge\'lng om de ru~L '°'"'" een vriJ uitzicht te ervaren , tcrw1jl 1k nu JU!Sl de 
keuze cl t:hl J:J..tr geledt.!n maakte om vanwege die rust lt.!rug te keren naar 
Noordwijk 

fk mts 111 clc Onlw<>rpka velbcsluiten HolJandsc kust (zuid) l t>n 1l belangrijke 
ccon om1srh <", rrologische en duurzaamheidmntievt>n r n in h (>1 ;:iJgemeen 
onderbuuw111g v~U1 de kosten voor d e aanleg en exploilatic van de 
windmolen parken . 

Economische motieven. de windmolens, zoals voor7.lçn VO(l r de kust van 
~oordwijk zullen een grote schade toebrengen mm de economie van 
'fourdwiJk en vun de overige badplaatsen langs de HolJfll1dse kust. 
Ondcn~ock heeft uitgewezen dat een substanttcel deel van de coensten 
wc~blljfl \\aJ111eer de wmdmolens zo zichtbaar \.Oor dt· kust geplaatst 
wurdt:JI als thans de bedoeling lS l;tic ondt:r meer 

~ I " - ~Ht.. - .~ ... " ' 1 
Een integrale afweging tussen de reële exlra kostcn \oor hel pJaatsen (t:n 
onderhouden) \an de \i.mdmolens in "IJmuiden Ver \'ersus de gerruste 
opbre-ngsLcn U1l de loenstt>n mdustrte en dt> daarmee gepaard gaande 
werkt'looshc1d LO deze sector. btj plaatsing van de windmolens direct voor de 
kust van Noo1d en Zutd-Holland dient alsnog plRaLs te vmrlen 

Ecologische motieven: De kust geeft tot d u sver i:t·n beleving voor de 
bewoners, bezodn:rs en toensteo die uniek 1s. Een weidse honzon met 
prachllgc lud 1te11 en ondergaande zon. Deze belevmg wordt abrupt voor 
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tenminste 25 Jaar temet gedaan. biJ plaatsing van de wmdmolen~ voor de 
kust van Noord\\ijk Door plaatsing van de \\.'l!ldmolens btJ ' IJmuiden Ver· 
wordt de belevmE?;sfacLOr ruel aangetast. 

DuurzaamheJdmotieven Het is in brede kring bekend dat windmolens 
zonder :mbs1d1c niet rendabel zijn. Op de lange termijn worden 
alternalievC"n voor duurzame energie voorzien clie veel rendabeler zijn. Een 
ingreep rn dt' natuur (en de beleving van de mens ervan) voor 25 jaar, is 
onverantwoord. Wanneer wmdmolens toch moeccn worden ingezet. doe dat 
dan op een plaal s die ook op lange termijn het minst Rchade oplevert voor 
economie, çuhuur en natuur. 
Ik mts een anfl lyse van de gevolgen van het mze1len Vlin grootschahge 
'Arindmolen parken op de stabiliteit van het elektnciteitsnet. Z1e ook 
''MaatschappehJkt" kosten en baten van wind op zee". F U<lo, 13 november 
2014 

Kostenmotieven. Er worden veel aannames gedaan in cic Rtructuurv1sic dtc 
ruct met ctv.!nngsc1jfers worden onderbouwd. Nadere cmdcrbouv.'Ïne, van de 
kosten mc:L crvann~sc1jfers en wtsplitsmg naar de vcrsdullende onderdelen 
\.\iéiUIUJl ck kosten bestaan. is nodig. Dan kan ouk de <Jfwegang \.Oor hel 
altemälid Vé1ll het plaalsen \.·an her \.\indmoknpa.rk nac.tr IJmu1dc::n Ver 
worden gem~akt D"u ts nu nauwelijks mogelijk. Inmiddels is uit onderzoek 
gebleken dat de kostenafweging anders Uttvah dan die welke geleid heeft LOL 

het be-sluit de- windmolens voor de Zuid Hollandse Kus1 tf" plaatsen. Zie 
hiervoor de rapportages van de Suchung VnJe Han.zon 

1 1. . 1 r 
-.11e1J ng 1 

Talloze sludics en rapporten wijzen erop dat wmclem:rg1e een s lecht 
alternaL1cf is ten opz1chtc van andere energiebronn en. Het is ongekend dat 
tientallen miljarden worden gestoken in het plaatsen van windmolens terwijl 
bekend is dtt ruct bijdraagt tot het bereiken van de dot:lsldlingcn Villl bet 
energieakkoord. Het is des te schrijnender dat niet gekozen wordt voor een 
alternatief, dat m ieder geval geen of minder schade Loc::brcngt aan 
natuurbelevmg en de daarmee samenhangende economie· het plaatsen van 
de clusters van windmolenparken in bet aangewezen gebied IJ muiden Ver 
Het ren dat de keuzt' die wordt ge.maak't voor het plaatsen van de 
·wmdmolens voor de kust \'an Noordwijk met wetenschappelijk (noch op 
basis van CIJl~rs die tol aannames hebben geleid nCJch op basis \'an 
crvaruigsfe1ten) wordt onderbouwd maakt het nog erger. Transparanue ,·an 
bck1d 1s het mÎTlst wal 1k van de overheid mag verwachten . 

Zoals eerder gezegd geeft de kust tot dusver een bclc\;ng 'oor dC' bewoners, 
bezoekers en loensten die uniek is. Een weidse ho11zon met prach llge 
luchten en ondergaande zon, wordt door velen als het belangrÏJkste motief 
gc::zJen urn tlc kust te bezoeken . Deze beleving wordt abru pt voor tenminste 
25 Jaa1 t('tlict f?:edaan. bij plaatsing van de windmolens voor de Zuid 
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Hollandse kus t. m bet zicht van de bezoeker. Het belang van een \TIJe 
horizon is bhJkhaar in een klap tot nul gereduceerd. 

Ik ben van mcmng dat de effecten op recreatie eo tocnsmc veel groter zijn 
dan wt het onderzoek van Decisio, dat bij de MER als uitgangspunt wordt 
gebruikt, blijkt. ln dit onderzoek wordt onvoldoende g~rneten wal de effecten 
van hel hekwerk van duidelijk zichtbare windmolens langs tic kust van 
IJmuiden tot aan Scheveningen zijn, op het bezoek aan de kust zijn door 
toeristrn en ó.agjesmensen. Uit eigen onderzoek uitgevoerd in opdracht van 
de Sl'ichting de Vrije Horizon blijkt dat het kustbczock dras1i~ch terugloopt 
wannC'er het zicht aan de horizon wordt ontsierd door windmolens (rapport: 
Invloed wmdrnolens op strandbezoek, Stol , 9 november :.m 15). U1t een ander 
onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Stichting de Vrije Horizon 
(rapport: Badplaalsen de mist in?, Salman, Green Oestmaûon, augustus 
2015) blijkt dut er nog meer effecten zijn van de wmdmolcns, bijvoorbeeld 
op het weer: hel ontstaan van "zeevlam '. 

een 
een cc.r 
cxplicJet 

:u d 1"C9Ult ten van de drl eno mêic onde 
b lultvormlng te betre n . De ovcrhcld 

lattvormin . ln dJt 

et p en v n 1ndmolénparJurn voor d 
ltem tlef belelC! dat louter voordelen 

rUc& toeristltche. 1ector, geen 
om ta.ndlghcden, nop termijn veeJ koat n ffectlev r. 

oc en 
bepleit 

1 f5 
bij 

In uw reac ties op de zienswijzen ingediend op de con cept Notitie Rcik'W'Îjdtc 
en Detailniveau Kavelbesluiten 1 en Il Hollandse Kust (zmd), stelt u met 
betrekktng tot de tussen de windenergie~ebicden onder 
meer het \'olgt:nde 
In paragraaf .! 1 I 1 d l • dr· t NRD 1..s aangegeven dat de OP!J<W<! l't>Ur ur111<Je11err11e op zee hPI 

m1: e.sr koslC'11efl• ~trf>f u'Ordl gerealiseerd. Het leiert kostemlQOrriPl'I op CJm wmdP11erq1e Ie 
ren/Js1•rt•11 111 111111rli •11rr fJl<'()<'bwde11 die relatief dich1 bi) de l.u.!>t flr/Ç'/e11 llr cl1.. bnt•f aa11 de 
'1'11 f r•1l1• l\wm•r L'<lll I<I rrtf'I 2015 zyrt de kosren tlQJt de l'<'r::.d11flt>1tdt! w111<lt·1 t>'!Jlt'!Jt'btt>de1J 
111rcrqC'gc1•1•11 (KnmrrsruJ;.l,P.•I 0. 201 4/ 15, 33 561, nr. 19). De 9e11()(!mt.fo ka.sten ;~l/11 gebuseerd 
op rif' ''!" r•licirt • nnlllu 'Kn.<;ten umtd oµ zee 2015' t>aTJ fX~f\ '""' ~ t nJlnl '101 <; mPt l.e111r1Prk 
ECN .v 1 r IJ 1 1 7.1t' 111)~ rit' rt"UC.Clt" up de zienswyze bij t>OIC}lllJlllttll'r"' /11 /H/f(J(/flltlj J.] l/Ofl de 
c-NRD is ur111g< yel'<'ll dat op lwojdlynen de uergelykmg lllS.S•' ' • dt• 111111ri<'llt ry1ryC'btede11 

/wonrrmrh r IJn1111rJ,.,1 Ver} zal worden gemaak.ï. Wanneer yee11 turl111ws 111 <IE' wne t11~se11 1 n 
en I .! rr111111.sclw m11I worde11 gt.>plantsz. dan heeft dai mogpfyk ro11..<;1•cp1P11t1"~ l'OOt de l1ggmg. 
t/roo11e e11 11wull111{J 11a11 lw1wl I Pii Il. Besloten is om met rn d it ,\.1ER llwri'Oor 1•t'r1 .scerrano te 
i>P.<;rl1<m11•e11, mcwr om Pt?n meuw MER op te srelltm nui1e11 llf>f q1•b1i>d ltJ<;.st>11 1 U en 12 
tUltlllscltt' m11l 11w1 wordt annnewezen. 
Het eerdt:r gc:noemde onderzoek van de Stichtjng tie Vrije Horizon heeft 
aangetoond dat het benutten van IJmuiden Ver veel kostcneffcctiever LS dan 
de gebieden voor de Zuid Hollandse Kust. Dit bevestigt de eerder genoemde 
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s telling dat uw cconom1sche moueven op d.ri1IZand aJn gc:bouwrl. Dit wo rdt 
nog bevc-~fÎP.1 rloor de uit.komst van de ten der 'oor de k avels voor tlc 
Zeeu wse ku~t waarUJt 1s gebleken dat de kos ten \ oor de hou~ en 
explo1tabe van de Wlildmolenparken aanzienlljk lager z11n dan door u 
verwach t Opmerkelijk lS ook dat een buitenlands bedn1f dt: k'nder heeft 
gewonnen terwijl de Minister zich bij de voorbereiding het ad visere n door de 
Nederlandse- industnc. 

ln uw n·Hcl lt'~ op de ziens wij zen ingedien d op de concqJt NotHie Reikwijdte 
en Detuilmveau Kavelbeslu iten 1 en II Hollandse Ku st (7.uicl). srelt u met 
brtrt!kking lo t de 11 , • • .,,, • 1 •• onder meer h et 
volgende 
lll't /Jp11of'{}rl ()1'7'H(I " , kt'rtl rle wnnrtfe 11n11 zee. k.11sl ('Il <;tmnrl nf.<:; rtnor:;. 1J1rm1 mf'11se.11 dP 
r1muurli1k<' r(r-mr11lf rr "''"'' "" water tn combmarte met n111111e J..w11w11 /11'1€•1.11.·11 Ut.:z1. wocrrde 
d1t>11t 1 •t·/111 ·1 r.-t wmcl• '' 11fne11.JOge11. tegen. andere helrmm-11 zont." rl1r 1•n11 1•rr ... trrJ..111g 11n11 
rirlllr-.mm• 1·•1t•rr1wup11•1 Umg. In de ME.R·en km1e/ l et1 Il Hollaml!>1 K1hl (:itwcl) Zlllif>rt de 
e/(PclP11 IJ/) z11 l1t 1111 /11'/t>t'lflfl worden or1derzod1t err t'O-Or ,~.,", l111fr11dr lm11rllm·r r/le.oo; 11•urde11 

, '<7• '"" ' ' '' Dr111rl11r wmrJ1 L tlll r/~ ûest bescJ1iJJx11e kem11s r1dm11k 111·111rwl. 0.. î;U'lttût1w l 11:.1r/ 
t'Urr w111rll l4fÛ1'tl'S l'<ltltlf dt /.:usr Ztll 111 de MER en wordt•r1 (11.'11i..s11nft<:;1 rrrl mm ei /inr1n 1 m 
(fot11)P1"-,,n/1.<1ah1'S In' en 1•is1111li!>atterapport u·urdt mgegc1u11 up l10t• d t r.-:1• tlt!>llWt»ulrt.'!> bd.;.e/...er 
rl11·tu!11 t1• U'f1rrJ1•1r u11<J1 Pen re11IL'Snsctte bele111ng. OP ?.ll'litbn.ar l1i"Ttl 1'<m 1111ndt11rlmws 11<H111f rle 
/..11s1 ad r11r/r.'"(t nl•lf/t /111. 0)411. l'fMr <ie nnclrtpenocle '" cle MCR",11 wurt/1·11 r1".&.'1'>m1IL-.. <!:il 
EJ/c•c tc•11 VUii t1•111rlµrul.. • . , O(J tl<' l'<ll1..sqrwndhe1d A,'1,tlf!t'fl Of>lrt"cff'tl "111 11\.'llll'li', rl"llllrls • 1'!'11/ of 
""''" lwuL..;rr"prdrn Km' t•. 7 en Il Holland.se l\usr (Z1J11l) lrgg- 11 • 111!JI'1t• u/"lnricl tJI /C111tl e11 dt 
lt>ejb•r•r.JI .•111•1 , tllt 11w11c.1•11 (>-.! km) JlOf'weJ rlP wmdt11rbm1· ... 11/~111' 1Jr ril' n1</; lup1~rl1cl1hnq 

1z11: /r,1•f0t!(•r '" 1df'1 rif! l.>t,>nnrwoorrlin9 b1; zienswi_p,e ,1JJ, roor ~" rJt'dt?C'llL' mrr rit r11d 
nC'11t/mar zullr 11 71JTI, ;ru/lr11 rl1rl"NE" ef{eclen op de 1JQ/ksgc:zoridlw1cl Jl(lllWf'rW clt r1ftllt' afstond 
11i1•1 111tlfl1<.t'l11111fl(l1 z.1111 {)p 1</f1·rt1•n 1inn PPn w111dpnrk 111l.f/111•/<.f1•rr ll ll111/1111rl<:;r 1\11"1 (r.1mlJ up 

11< / lm1<f.o;r·fir111. <1" /.1d1tût1a1 lrerrl beleumg t•anaj de J. usr "'" IL'CI• •mu 1·11 f1>1•r1.<t1111 J.llllt•11 111 rll' 
Ml· f? 1•11 11•1111{n1 micfn:1.nd1t "'" /J(><;t/1re1 P11 l/PTder U'Orril t•cn('t'?..i'r• 11t111r rlr• tt'111rtr• " 11n11 ltet 
l11.11"1•qrl nc•7n!/ ,,,, 1Je z1P11.c111111?..en m"'I 1J{)/9ruunm.ers 12 "'' J.l 
ll1111r'thc1111111 •11(/ 1111 r/1• MKIJ/I 11011 manrt 20 J 4 hef'ff llf>1•i!'>t(l r•1•11 tlll 'lt'lm..,,lrre 11nrrly.w ur.rJ11u11 

1111r1r rf P 11 111 /111111rls 1•n 1111 1 J.. yP/t!ge11he1dse(fecten uon de reolis11 lw 11<111 1111111 /p11 rJ.. e11 /Ji11 11e11 rle 
'l l rf111k ua11 I U fnt 1 J n1111/11;1c/11" mi1/ uit de k11st op hPr tuPn srn" i11 d1• l..:11s ts l1 1•rl.. (fu1mr•rs1t1k leen 
ll. :10 l ."i//1>, 13 'lll 1 ri r . .24). De mims ter ua11 Ec-01101111sche Zake11 lt~•I'}/ uµ lll!l'~r.lt•I<. 111 111 ee11 
na11t<1/ t11•111t>e111t>11 1112i)11 /Jnef aan cle Tweede Kome1 11011 U j'elmwn J/1111 (K11nwr-;tuJ..ke11 ll. 
20/!i/ /lt. J.J 'jrJ/, 111 L1/ toegezegd dat hij een exlla ueleu111~J~1mtl1,r/.ll1 ' k /.u/ lwr-11 1111uoerr·11 
IPllC'lrtdt• cf1· m1d<'1~1>1..J...srcl>'U.lta1eri ua11 Decislo op du pw11 te 111>nf1(11i>n l>ir nt1elC'rzne/\ wnrrll 
mPr'qPnn1111•11 /111 rit' lw~f111l1mrmt11n m•er de Rijkssrn,c11wr111s1t! At1111'utltm1 Jlullc111c.lsc .husl tJvJ.. 
dt k1w~·ltJt :-.l1111t•11 zulft•11 IJ(!l.Jrwk make11 0<111 de:?.e 0111/erh.J1'A..e11 

Vn11r ;1.tw1 1 111•1 f>< frt•/l lwt 1m11w1fa!ll ua11 her w111det1<""Ult-'f/t'IJWrl 1(111frmr/:-;f fi1J!:>I ub 1•nor 
ct111clnw11111 <1c•s1•l11A.1 111·b,,.tl ul:mt(•cle de beslwt1'<lrrrurr9 mt'I IJ1..,rn •~l..111t/ 101 dt· 111tlirr1d11u1 ua11 

rl1 1 (} 1.l rrn1111,1 h1 ""'' t'flll dil m1der?.Dek buue11 dP sn11~ 1•rm rfr:r<' \#Ff..' 1•11 rr1'f>JIS u•orrlt 
n•r11.,../.c '11 wmr t/1 rt:w·1u• 11p de 21er1St1'1)2e 1111::'1 vvlgmw1111t.?1 .12. 
By lie l. •lrrnq••1m/u•1 •}"'!1 "" rle ues1111t1 orm1''.!J t't>Or rif' l'tli>ht.·Ilmn 11m1 1/i• 1\'i11.. s"tn11·1 111nr1.ste 

H 1rult•11cr!I" up ou·•·· wcwnn liet gebied Hollandse K 1'5r bwr<·n cl.· 1.! •r111f2tJrW is cm 14l•1t•e;eeri 

.~1111 7.•lltlf'/ rl11 lwlr111rw11 1on11 rle toeristen als de hef1111fl"" 1"''' r/P lm ... rlH 11!flners Pil 
werl..c4elt111P11l1e1cl lllt'tt/t"WOtJerL Dl1 1j11rlerzoek hèefl reetl' pfwll~1/<'l'U11cl1 11 lil/ tlt 1•11st~tPlflll!I 
'flll rl• ~·11/..s·.tn1r:11111ni1s1P. Wrndeneryre op zee. Voor li.rtc>t>I t •"1) n 11-orrlt 1'(1n11 , '11 lwt r1 •lrJfll:T het 

ns1Jec1 lwuhdwp' m 1' 1•11 nµurt troofdsruk m de MER <m IJe$dir.-111..r1 L>c f{t"t·tt•11 up tctcn?Dflt' 

tm lfü·n:-.mc l.·w11n1 1'('nl()/qe11.c; m een nµortP f111W'/l •Wf 111 w r h'1nftl~r11I. 111f!nge 
t1d1t111/... '/1111cl1t " wm tl1• tH-.11 liet e.uro onderzoek rlnt rif' 1111tu<crt•r 11till l·f'or10tr1c;;clw Zaken 
l1cr/l rn.~fJl 7.Nftl m 7.1/11 bnc'f aan de Tweede Kamer uan 12 fc-bnmn 2<1ln (Kw111•rstuJ..k.e11 lJ 
2015/ J(I, IJ r;óJ, 111 "MJ reriemcie de mtderzoeksre.sulta1t•11 11011 L\•1·1~ro f( ucn{ii>r.•11 11J(lrrlr 
11wPr{"11111111•11 111 rit ht11•Pfl>es/111te11 . 

U gaal nic l in up dt: twee rapporten dle in mij n ~e rdere 7.1ens wiJ Ze z1jn 
ingeclr r nd (zie h 1P.rbovrn , rapporten Salman en SLOI). U hent van m e n ing dat 

0029 



deze betrekking hebben op de Aanvulling (10 tot 12 m.ijlszone). Ik stel dat de 
conclusies uit deze rapporten de uitkomsten van h et onderzoek van Oecisio, 
gevolgd door dat van Motivaction, inhoudelijk en methodologisch op zijn 
minst aanvechten. Bovenruen stelt u zelf in de reactie op de Ontwerp 
Rijksstructuurvisie Aanvulling (10 tot 12 m ijlszone) dat door de 
besJujtvorming rond de Kavelbesluiten l en II de horizon toch al vervuild is. 
Dit lijkt mij een onduidelijke en ondoorzichtige redeneertrant die niet van 
transparante besluitvorming getuigt. 

U heeft besloten de inspraakprocedures voor de "Ontwerpkavelbesluiten I 
en II windenergiegebieden Hollandse Kust Zuid" en die voor de "Ontwerp
Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse 
Kust. 1' te combineren. Ik ga ervan uit dat deze dan ook inlegraal in de 
besluitvorming worden betrokken, met de inzichten die nu bestaan 
over (1) bet kostenaspect, (2) de beleving en de gevolgen voor he t 
toerisme en (3) een evaluatie van de tender voor de kavels voor de 
Zeeuwse Kust 

Hoogachtend 
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Afzender 

Noordwijk, 23 september 2016, 

23 SEP 2018 

Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt ka.velbesluiten f en II 
Hollandse Kust (zuid) 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Betreft: Zienswijze op het Ontwerpkavelbesluiten 1 en Il Hollandse kust (zuid) I en 
IJ. 

L.S. 

Zo'n 20 jaar geniet ik van Noordwijks' kust, duinen en zonsondergangen. Een uniek 
beeldmerk van Nederland. Het is een ervaring die ik in liefde deel - en wil blijven 
delen - met alle kustbewonersJ maar ook met een ieder die zich slechts een 
vakantieperiode kan permitteren om dit mee te maken. 
Het is onvoorstelbaar dat een slecht onderbouwde (op 'buikgevoelensJ, hypes of 
actieve lobbyisten?) gebaseerde keuze voor windturbines vlak onder de kust onze 
leefomgeving, ons milieu voor de huidige en komende generaties structureel gaat 
vervuilen. 

Dit terwijl er wetenschappelijk onderbouwde alternatieven zijn! 

lk mis in de Ontwerpkavelbesluiten Hollandse kust (zuid) I en II belangrijke 
economische, ecologische en duurzaamheidmotieven en in het algemeen 
onderbouwing van de kosten voor de aanleg en exploitatie van de windmolenparken. 

Economische motieven: de windmolens, zoals voorzien voor de kust van 
Noordwijk, zullen een grote schade toebrengen aan de economie van Noordwijk en 
van de overige badplaatsen langs de Hollandse kust. Onderzoek heeft uitgewezen 
dat een substantieel deel van de toeristen wegblijft wanneer de windmolens zo 
zichtbaar voor de kust geplaatst worden als thans de bedoeling is (zie onder meer 
http:/ /vrijehorizon.nl/ onderzoek-naar-beleving-strandbezoek/). 
Een integrale afweging tussen de reële extra kosten voor het plaatsen (en 
onderhouden) van de windmolens in "IJmuiden Ver" versus de gemiste opbrengsten 
uit de toeristen industrie en de daarmee gepaard gaande werkeloosheid in deze 
sector , bij plaatsing van de windmolens direct voor de kust van Noord- en Zuid
Holland dient alsnog plaats te vinden. 

Ecologische motieven: De kust geeft tot dusver een beleving voor de bewoners, 
bezoekers en toeristen die uniek is. Een weidse horizon met prachtige luchten en 
ondergaande zon. Deze beleving wordt abrupt voor tenminste 25 jaar teniet gedaan, 
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bij plaatsing van de windmolens voor de kust van Noordwijk. Door plaatsing van de 
windmolens bij ''IJmuiden Ver" wordt de belevingsfactor niet aangetast. 

Duurzaamheidmotieven: Het is in brede kring bekend dat windmolens zonder 
subsidie niet rendabel zijn. Op de lange termijn worden alternatieven voor 
duurzame energie voorzien die veel rendabeler zijn . Een ingreep in de natuur (en de 
beleving van de mens ervan) voor 25 jaar, is onverantwoord. Wanneer windmolens 
toch moeten worden ingezet, doe dat dan op een plaats die ook op lange termijn het 
minst schade oplevert voor economie, cultuur en natuur. 
Ik mis een analyse van de gevolgen van het inzetten van grootschalige wind.molen 
parken op de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Zie ook ''Maatschappelijke kosten 
en baten van wind op zee", F. Udo, 13 november 2014. 

Kostenmotieven: Er worden veel aannames gedaan in de structuurvisie die niet 
met ervaringscijfers worden onderbouwd. Nadere onderbouwing van de kosten .met 
ervaringscijfers en uitsplitsing naar de verschillende onderdelen waaruit de kosten 
bestaan, is nodig. Dan kan ook de afweging voor het alternatief van het plaatsen 
van het windmolenpark naar IJmuiden Ver worden gemaakt. Dat is nu nauwelijks 
mogelijk. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat de kostenafweging anders uitvalt 
dan die welke geleid heeft tot het besluit de windmolens voor de Zuid Hollandse 
Kust te plaatsen. Zie hiervoor de rapportages van de Stichting Vrije Horizon 
(h_ttp://vrijehorizon.nl{windpark-op-iîmuiden-vet-brengt-realisatie-energi.eakkoord
in-stroomversnelling / ) 

Talloze studies en rapporten wijzen erop dat windenergie een slecht alternatief is 
ten opzichte van andere energiebronnen. Het is ongekend dat tientallen miljarden 
worden gestoken in het plaatsen van wind.molens terwijl bekend is dit niet bijdraagt 
tot het bereiken van de doelstellingen van het energieakkoord. Het is des te 
schrijnender dat niet gekozen wordt voor een alternatief, dat in ieder geval geen of 
minder schade toebrengt aan natuurbeleving en de daarmee samenhangende 
economie: het plaatsen van de clusters van windmolenparken in het aangewezen 
gebied IJmuiden Ver. Het feit dat de keuze die wordt gemaakt voor het plaatsen van 
de windmolens voor de kust van Noordwijk niet wetenschappelijk (noch op basis 
van cijfers die tot aannames hebben geleid noch op basis van ervaringsfeiten) wordt 
onderbouwd rnaakt het nog erger. Transparantie van beleid is het minst wat ik van 
de overheid mag verwachten. 

Zoals eerder gezegd geen de kust tot dusver een beleving voor de bewoners, 
bezoekers en toeristen die uniek is. Een weidse horizon met prachtige luchten en 
ondergaande zon, wordt door velen als het belangrijkste motief gezien om de kust te 
beweken. Deze beleving wordt abrupt voor tenminste 25 jaar teniet gedaan, bij 
plaatsing van de windmolens voor de Zuid Hoilandse kust, in het zicht van de 
bezoeker . Het belang van een vrije horizon is blijkbaar in een klap tot nul 
gereduceerd. 

Ik ben van mening dat de effecten op recreatie en toerisme veel groter zijn dan uit 
het onderzoek van Decisio, dat bij de MER als uitgangspunt wordt gebruikt, blijkt. 
In dit onderzoek wordt onvoldoende gemeten wat de effecten van het hekwerk van 
duidelijk zichtbare windmolens langs de kust van IJmuiden tot aan Scheveningen 
zijn, op het bezoek aan de kust_ zijn door toeristen en dagjesmensen. Uit eigen 
onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Stichting de Vrije Horizon blijkt dat het 
kustbezoek drastisch terugloopt wanneer het zicht aan de horizon wordt ontsierd 
door windmolens (rapport: lnvloed windmolens op strandbezoek, Stol, 9 november 
2015). Uit een ander onderzoek, u itgevoerd in opdracht van de Stichting de Vrije 
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Horizon (ra pport: Badplaatsen de mis t in?, Salman, Green Oestination , au gustus 
2015) blijk t dat er nog m eer effecten zijn van de windmolen s , bijvoorbeeld op het 
weer: het on tstaan van "zeevlam". 

Ik verzoek u de resultaten van de drie genoemde onderzoeken nadrukkelijk in 
uw besluitvorming te betrekken. De overheid bepleit een actieve inbreng van 
de burgers bij de besluitvorming.. In dit geval is een zeer grote inspanning 
geleverd door betrokken burgers, waarbij e:xpliciet is aangetoond dat e en 
alternatief beleid m et betrekking tot het plaatsen van windmolenparken voor 
de kust mogelijk is . Een alternatief beleid dat louter voordelen heeft ten 
opzichte van het huidige beleid: behoud van cultuurgoed (vrij uitzicht over 
zee), geen verlies toeristische sector, geen invloed windturbines op 
weersomstandigheden, en op termijn veel kosten effectiever. 

1k ga n u in op uw reacties op de zienswijzen, zoals gepubliceerd op 
https: //www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Anoniem%20bundel%20reacties%20K 
avelbesluiten%20I%20en%2011%20Hollandse%2.0Kust%20zuid.pdf 

1n uw reacties op de zien swijzen ingediend op de concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Kavelbesluiten 1 en I1 Hollandse Kust (zuid), stelt u met betrekking tot 
de kostenafweging tussen de windenergiegebieden onder meer h et volgende 
ln paragraaf '2.1.4 van de o-NRD is aangegeven dat de opgave voor windenergie op zee het meest 
kosteneffectief wordt gerealiseerd. Het levert kostenvoordeel op om wîndenergie te realiseren in 
windenergiegebieden die relatief dicht bij de kust liggen. In de brief aan de Tweede Kamer van 19 mei 
2015 zijn de kosten van de verschillende windenergiegebieden weergegeven (Kamerstukken II, 
2014/ 15, 33 561 , nr. 19J. De genoemde kosten zijn gebaseerd op de openbare notitie 'Kosten wind op 
z.ee 2015' van ECN van 24 april 2015 met kenmerk ECN-N- 15-014. Zie ook de reactie op de zienswijze 
bij volgnummer 4. In paragraaf 3. l van de c-NRD Le; aangegeven dat op hoofdlijnen de vergelijking tussen 
de wir1denergiegel:>ieden (wr.mronder IJmuiden Ver) zal worden gemaakt. Wanneer geen turbines in de 
zone tussen 1 O en 12 nautische mi}1 worden geplaatst, dan heeft. dat mogelijk consequenties voor de 
ligging, grootte en invulling van kavel I en Il. Besloten is om niet in dit MER h.ierooot een scenario te 
beschouwen, 1naar om een nieuw MER op te stellen indien het gebied tussen 1 O en 12 nautische mijl niet 
wordt aangewezen. 
Het eerder gen oemde onderzoek van de Stichting de Vrije Horizon heeft aangetoon d 
dat het benutten van IJmuiden Ver veel kosteneffectiever is dan de gebieden voor de 
Zuid Hollandse Kust. Dit bevestigt de eerder gen oemde stelling dat uw economische 
motieven op drijfzand zijn gebouwd. Dit wordt nog bevestigt door de uitkomst van 
de tender voor de kavels voor de Zeeuwse kust, waaruit is gebleken dat de kosten 
voor de bouw en exploitatie van de windmolenparken aanzienlijk lager zijn dan door 
u verwacht. Opm erkelijk is ook dat een buitenlands bedrijf de tender heeft 
gewonnen terwijl de Minister zich bij de voorberejding liet a dviseren door de 
Nederlandse industrie. 

ln u w reacties op de zienswijzen ingediend op de concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Kavelbesluiten J en Il Hollandse Kust (zu id), s telt u m et betrekking tot 
de gevolgen voor toerisme en beleving onder m eer h et volgende 
Het bevoegd gezag erkent de waarde. uan zee, kust en strand als plaats waar mensen de natuurlijke 
elementen wind en water in combinatie met ruimte h.-unnen beleven, Deze waarde dient echter te worden 
a.fgewogen tegen andere belangen, zoals die van versterlcing van duurzame energieopwekking. In de 
MER-en kavel l en II Hollandse Kust (zuid) zullen de effecten op zicht en beleving worden onderzocht en 
voor verschillende bandbreedtes worden uergeleken. Daarbij wordt van. de best beschikbare kennis 
gebruik gemaakt. De zichtbaarheid van. windturbines vanaf de kust zal in de MER-en worden 
gevisualiseerd aan de hand van (foto)visualisaties. ln een visualisatÎ.erapport wordt ingegaan op hoe 
deze visuahsaties bekeken dienen te worden voor een realistische beleving. De zichtbaarheid van 
windturbines vanaf de kust zal indien mogelijk ook voor de nachtperiode in de MER-en worden 
geoisu.aliseerd . 
Effecten van windparken op de uolksgezondheid kunnen optreden t.lia vü;uele, geluîds-, en/of 
veiligheidsaspecten. Kavels ! en ll Hollandse Kust {zuid) liggen op grote afstand tot land en de 
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(eefcmigeuing llQn mt::llSe1! (>22 km). TJoewel rf P Wi1tr1f11rbmes_. alsmede de TOdf] 1.óp1JBrfic}1(i11g r~e 
hierouer verder de beantwoordmg by ziensrmize 31), tKmr ~11 gedeelte 11011 rle ti/d z1.chrbaa.r zullen zûn, 
zuTTe11 directe ej)èden op de i1<>lk-sgè2ó1tdlu:ui 11nnwege de grotP afstand niet wnorschijnlyk ziJn. De 
efjëcte11 11an een wmdpork in kauel.s r ert 17 l!ollo11clse Kust (Zllid) op het landschap. de zichtbaarheid 
bele11ir19 vanaf rle kust e•1 recreatie en toer1sme z11.1len in de MER-en worden onderzocht e11 beschreven. 
Verder woro.t verwezen n(1l1r de reacties uan hei bevoegd gezag op de zien.s1JJijzen met volgm1mn1ers 12 
en .J2. 
Voortûowu1::11cl op 1le MKBA uon maart 2014 heefl Decisia een uitgebreidere artalyse gedaan naar tle 
welvan.rl-<i en werkaelegenheidseffecren van de realisatie van windpa.rken bumen de strook uan JO tot 
12 na11t1swhe rmjl uit rit> klLSL op het ioensme in de kuststreek (kamerstukken Il, 2015/ 16. 33 S61, nr. 
24). De miliister uon Economische Zaken heeft op verzoek rmn een aantol gemeenten in zun l>rie.j aan de 
7'weede Kamer Mn 12 febrnnri 2016 ([(nmerstukken Jf. 2CJJS/ 16, .3J 561. rir. 24) toegezegd dat ll(j een 
exlm belevmgsonderzoek zal laten ui1.11oeren teneinde de oullerzoek'Sresultctten. van Decisio op dit p1m1 t.e 
uerifi~re11. Dit ortderzoek wordt meegenomen bti de besl1Litoorrning ooer de R!}ks.c;1ft.1r1wm1isiP Arui1111lliny 
Holl<wrlse K1i.st. Ook de kauelbeslwten zuilen gebm1k maken 1•an deze ondermeken. 
\'oor zo11er het bet1eft het ao11w~;zen va11 lier winden.Brgcegebied Hollandse Kust nis voor windeneraie 
gesr.hikt gebied, alsmede di> beslwti10rm1ng met lJetrek;Jnng tot de u1t{)TP.(d111g 11a11 de 1O·12 nautische mijl 
11alr rlit onderzoeJ..' buiten cle scope 11ar. deze! 11.fER-en. Tevens wordt /,ierwezen naar de reactie op de 
zi<~11s1U'lj,t;e mei rmlgnwn.nrer 32. 
Bij de belange11af111eg111g en de beslwtuormmg •·'Oor de 11asrswlli11g uw1 rle Rijkss1rud1iu.rvisie 
Wv rrle1wrgre op zPe, waarin hel gebied Hol/anrlse Kust bwten de 12-mijl.z011e is aurrgewezeri, zijn zor»t?l 
rte l1elo.11ge11 vcm <1<? coeriste.n als de be.latt!Jl?.lt van de 1'.ustbc~woner.s E:'ll werkgelegenheicl 11Jeéf)f!U10[Jc>". 
Dil ondcr7:oPk hee~ reeds plaatsge11a11den bi) de vaststelling van de Rijksstmctuurvisie Windenergie op 
v.ee. \ioor kavel ren n wordt vanwege hel l1@lw1g liet aspect 'lwidsclwp' i11 ee11 upc1r1 hoofdsruk i11 de 
MER-er1 beschreuen. De e[fecten op recreatie en toensme komen 11eruolgens in een apri.rre µrm.i.groaf ;ri 
het hoofdsttth. ·overige gefouik.sftu1c.ties' aan de olTle. Her t'.vr.rn c;nc.ler,;oek do.t de minister 11011 

Econom1sche Zuken hecji tvegezegcl ;n. ?:1)11 l>rie.f on1t de Tweede Kamer uan 12 februari 2016 
(Komerst11kf...en ll. 2015/ 16. 3.i 561, n.r. 14) w11emriP rle oru:Jerzoeksresultaren uan Decisio 1.e uerifiRre11 
wordz meeyenur11er1 m cle 1.:uuer!Jesluzte11. 
U gaat niet in op de twee rapporten die in mijn eerdere zienswijze zijn ingediend (zie 
hierboven, rapporten Salman en Stol) . U benL van mening dal de.ze betrekking 
hebben op de Aanvulling (10 Lot 12 mijlszone) . Ik stel dat de conclusjes uit deze 
rapporten de uitkomsten van het onderzoek van Decisio, gevolgd door dat van 
Motivaction, inhoudelijk en methodologisch op zijn minst aanvechten . Bovendien 
stelt u zelf in de reactie op de Ontwerp Rijksstructuurvisie Aanvulling (10 tot 12 
mijlszone) dat door de besluitvorming rond de Kavelbesluiten l en IT de honzon toch 
al vervuild is . Dit lijkt mij een onduidelijke en ondoorzichtige redeneertrant die niet 
van transparante besluitvorming gctuigL 

U heeft besloten de inspraakprocedures voor de ''Ontwerpkavelbesluiten J en II 
windenergiegebieden Hollandse Kust Zuid" en die voor de "Ontwerp
Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust." 
te combineren. lk ga ervan uil dal deze dan ook integraal in de 
besluitvorming worden betrokken, met de inzichten die nu bestaan over ( 1) 
hel kostenaspect, (2) de beleving en de gevolgen voor het toerisme en (3) een 
evaluatie van de tender voor de kavels voor de Zeeuwse Kust. 

Hoogachtend 
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Verzonden: Vrijdag 23 september 2016 13:20 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Ja. Er was afgesproken in energieakkoord van  3 jaar geleden dat de windmolens op ten 
minste 23 km uit de kust zouden komen en dat is nu 5 km dichter bij de kust van 
Wassenaar. 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ik hecht waarde aan een vrij uitzicht naar zee, zonder enige windmolens te zien. Niet alleen 
voor Wassenaar, maar ook voor de andere kustgemeentes. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Zuinige energie is uiteraard prima, maar wel met behoudt van optimale natuurbeleving en 
ajb de hele kust lijn volbouwen met windmolens. 
 
Reactie  
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Verzonden: Zondag 25 september 2016 13:36 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja , de belangen van de bewoners van de kustplaatsen en de waardevermindering van de 
woningen van de bewoners, die nu nog vrij uitzicht hebben op de zee en horizon. 
De inbreng van de gemeenten. Er wordt zelfs niet naar ze geluisterd en bij een bijeenkomst 
in Den Haag is zelfs geen een politicus op komen dagen om te luisteren naar de betreffende 
gemeentebesturen.  
 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ja, de waarde van mij appartement zal fors dalen. Het scheelt nogal wat of ik een vrij 
uitzicht heb op zee, zonsondergangen e.d. of dat ik naar een hoog hek voor de kust zit te 
kijken. Tevens mag ik in de donkere uren van de dag genieten van rood knipperende 
kerstverlichting op die masten. Toen ik enkele jaren geleden ons appartement kocht was er 
nog geen spraken van deze horizonvervuiling. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ja, de alternatieven zijn inmiddels betaalbaar en efficiënter (IJmuiden Ver). 
 
Reactie  
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Verzonden: Dinsdag 27 september 2016 14:03 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Zienswijze Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust 
Algemeen. 
Stichting Vrije Horizon (SVH) concludeert dat in de MER geen rekening wordt gehouden met 
het cumulatieve effect van de aanbestedingen III en IV. Dit wil SVH opgenomen zien in alle 
afwegingen voor Kavelbesluiten I t/m 4 voor de Hollandse Kust Zuid, toekomstige 
kavelbesluitetne I en II voor de Hollandse Kust Noord. Daarbij willen wij dezelfde effecten 
onderzocht hebben wanneer deze 2100 MW op IJmuiden Ver ontwikkeld zouden worden. 
Op pagina 13 wordt gesteld dat er tempo gehouden moet worden. Dan bevreemdt het SVH 
dat er uitsluitend gesproken wordt over ontwikkeling op HK en dat IJV niet in deze 
overwegingen wordt meegenomen. 
De zone tussen 10 en 12 mijl moet nog door de Eerste en Tweede Kamer worden 
goedgekeurd. Vooruitgelopend op deze onderzoeken zonder de alternatieven verder op zee 
gelijktijdig te onderzoeken duidt op vooringenomenheid en een ‘luister- en 
inspraakprocedure’ waarbij de ontvangen informatie niet serieus wordt genomen. 
De onderzoeken waaraan in deze documenten wordt gerefereerd, gaan uit van inmiddels 
achterhaalde, niet up to date uitgangspunten. Aan de basis van alle onderzoeken staat ECN 
data. ECN onderkent zelf dat deze omgeven zijn met ‘grote onzekereidsfactoren’. Mede 
veroorzaakt omdat de (door ECN) geraadpleegde industrie ‘uit concurrentieoverwegingen’ 
geen detailinformatie wenst te geven. 
Eerder onderzoek gedaan op basis van waterdiepte, windsnelheid en afstand heeft 
geresulteertd in een maximaal SDE+ bedrag van van 12,4 cent voor 2016. De winnende 
tender van Borssele (7,26 cent/kWh) laat zien dat de gebruikte data achterhaald is en een 
zeer hoge ‘voorzichtigheidsfactor’ heeft. Dit geldt ook voor de door ECN in hun rekenmodel 
gebruikte 8,35% financieringsrente, waar in de MKBA momenteel 3% voorgeschreven wordt. 
Dit heeft ook effect op de kostenvergelijkingen tussen IJmuiden Ver en Hollandse Kust. 
IJmuiden Ver kent veel minder obstakels dan Hollandse Kust en is daardoor makkelijker te 
ontwikkelen. 
Aanlanding voor Hollandse Kust Zuid zal plaatsvinden op hetzij Wateringen of de 
Maasvlakte. Beiden zijn lastig. Wateringen doordat er door een historisch landschap 
gegraven moet worden, IJmuiden Ver omdat de kabel door de vaargeul aangelegd moet 
worden. De aanlandingspunten voor IJmuiden Ver kennen deze obstakels niet. Dit zal 
ongetwijfeld een – niet door ons berekend – kosteneffecdt hebben. 
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Afname productiviteit bestaande windparken 
Uit onderzoek11 is gebleken dat de energieopbrengst van Luchterduinen, als gevolg van de 
realisatie van alle vier de kavels van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), maximaal 
7,8 % lager zal zijn. Voor windpark Egmond aan Zee en het Prinses Amalia windpark wordt 
de afname van de energieopbrengst berekend op 1,6 %. 
Reactie 
De opbrengst neemt af bij ontwikkeling van meer locaties. 
Is er onderzoek gedaan naar het cumuliatieve effect zoals hierboven omschreven? Waar is 
dat onderzoek in te zien. 
Waarom wordt niet gekozen voor een locatie IJmuiden Ver, waar de hogere windopbrengst 
(ruim 8%) ruimschoots opweegt tegen de hier genoemde productieafname? Of, waar anders 
gezegd, gekozen kan worden voor 8% minder turbines waarbij de opbrengsten gelijk 
blijven? 
Zichtbaarheid vanaf de kust 
De zichtbaarheid van de windparken is in het MER aan de hand van kwalitatieve en 
kwantitatieve criteria in kaart gebracht. De zichtbaarheid van de windturbines kan op basis 
van deze criteria objectief worden weergegeven. De afstand waarop een object voor het 
menselijke oog nog zichtbaar is, hangt af van een aantal factoren: 
– Eigenschappen van het object 
– De kromming van de aarde 
– De visus van het menselijke oog 
– De meteorologische omstandigheden 
Uit het MER (zichtbaarheidsanalyse) volgt dat het windpark maximaal 17,25 % van de tijd 
gedurende de zomermaanden (1 mei – 30 september) in de dagperiode (07.00 uur – 21.00 
uur), vanaf het dichtstbijzijnde strand op land (Noordwijk) zichtbaar is. Buiten de 
zomerperiode is het zichtbaarheidspercentage van de windturbines lager. Daarnaast is het 
zichtbaarheidspercentage van de windturbines vanuit andere locaties aan de kust die verder 
van het windpark liggen lager, respectievelijk Zandvoort (9,57 %), Scheveningen (3,16 %) 
en Hoek van Holland (0,32 %). 
De zichtbaarheid van de windturbines vanaf de kustgebieden wordt voornamelijk bepaald 
door de weersomstandigheden en in mindere mate door de grootte van de turbines. Grotere 
windturbines zijn bij goede zichtomstandigheden wel tot een grotere afstand zichtbaar. 
Echter bij het gebruik van windturbines met een groter vermogen, zullen er minder turbines 
nodig zijn om tot hetzelfde vermogen te komen. 
Er wordt het volgende gesteld: ‘De mate waarin de aanwezigheid van windparken de 
beleving van het landschap en met name het vrije uitzicht over zee beïnvloedt, is niet voor 
iedereen eenduidig vast te stellen op basis van objectieve criteria. Beleving is subjectief, wat 
betekent dat dit voor eenieder anders kan zijn.’ 
Reactie 
Zoals de Rijksstructuurvisie WIndenergie op Zee – aanvullng gebied Hollandse Kust (hierna 
RSVHK) al aangeeft, is er bij zowel de plaatsing op 12 mijl als op 10 mijl sprake van een 
zeer dominante situatie. De aangehaalde cijfers (25% / 35% zichtbaarheid gedurende het 
jaar) zijn misleidend en staan bovendien in schril contrast met het Ontwerp Kavelbersluit I 
Windenergie Hollandse Kust, hierboven weergegeven. 
De zichtbaarheid gedurende bijvoorbeeld de zomer is aanmerkelijk hoger. Volgens KNMI 
data in de zomer 45%  / 55%van de tijd (daglicht). Uit onze eigen observaties zijn de 
turbines bij daglicht mee dan 50% van de tijd zichtbaar, bij nacht zelfs meer dan 80% van 
de tijd. 
Dit observaties worden ook onderschreven door de zichtbaarheidsmetingen welke door het 
KNMI voor Schiphol en De Kooy gemeten zijn. (Zie bijlage 1 en 2). Hieruit blijkt dat de 
zichtbaarheid gedurende deze willekeurige periode ruim meer dan 50% van de meetperiode 
beslaat. 
Graag willen wij toelichting op beide afwijkende – door u gepubliceerde – percentages 
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zichtbaarheid. 
Graag willen wij toelichting op de afwijking van beide rapporten t.o.v. de door ons in de 
bijlagen aangeleverde percentages zichtbaarheid en de afstanden waarover deze zichtbaar 
zouden zijn. 
Reactie beleving 
Beleving is subjectief. Stoort men zich aan wat men ziet of doet men dat niet. Wat wel 
duidelijk meetbaar is, is de zichtbaarheid. Wij vinden in dit besluit geen (langjarige) 
zichtbaarheidmeting van bijvoorbeeld Luchterduinen of Amalia. Uitsluitend afgeleide, 
geextrapoleerde metingen, die bovendien sterk afwijken van de metingen zoals in de bijlage 
1 en 2 staan. 
De alinea waarin de beleving benoemd wordt, is daarmee suggestief en niet ter zake 
doende. Wij willen van u zien wat u werkelijk gezien hebt van Luchterduinen gedurende een 
langere periode. 
Recreatie en tourisme 
De kust is een geliefde plek voor verschillende soorten recreatie. De Noordzeebadplaatsen 
zijn zowel bij binnenlandse als buitenlandse toeristen populaire bestemmingen. Daarnaast 
vinden er aan de kust veelvuldig watersportactiviteiten, recreatievaart en sportvisserij 
plaats. 
Om de effecten te onderzoeken van de windparken op de kustrecreatie- en het toerisme zijn 
er verschillende onderzoeken uitgevoerd waar tevens in het MER naar is verwezen. 
In het Decisio rapport18 is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten en de 
regionale economische impact van de aanleg van een windenergiegebied op zee op de 
kustregio. Hieruit blijkt dat de mogelijk negatieve maatschappelijke effecten op de 
strandrecreatie aanzienlijk geringer zijn dan de positieve effecten op de maatschappelijke 
kosten. Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat de effecten op de werkgelegenheid in 
de toeristische sector – hoewel niet met zekerheid te kunnen vaststellen – van beperkte 
omvang zijn. Daarnaast levert de aanleg en exploitatie van windparken op zee positieve 
werkgelegenheidseffecten op, ook voor de kustregio. 
Een aanvullend belevingsonderzoek dat op verzoek van de betrokken regionale overheden 
heeft plaatsgevonden en tegelijk met de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee 
Aanvulling Hollandse Kust aan de Tweede Kamer is toegezonden, heeft niet tot afwijkende 
conclusies geleid. 
Reactie 
In de genoemde onderzoeken worden geen juiste weergaven gebruikt van de werkelijkheid. 
Zie ook ‘Zichtbaarheid  vanaf de kust’. En zelfs dan nog wordt er door 20% van de 
ondervraagden gesteld dat zij niet meer naar de gebieden komen waar windmolens 
zichtbaar zijn. Dat heeft een enorme maatschappelijke en economische impact op de 
kustgemeenten. Eigen onafhankelijk onderzoek geeft nog ernstiger cijfers, waarbij + 30% 
van de ondervraagden aangeeft niet meer naar deze stranden te komen. 
(http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolen
s-op-strandbezoek-definitief.pdf) 
De aangehaalde ‘werkgelegenheidseffecdten en economische effecten’ zijn niet juist. Decisio 
stelt in haar rapport dat er sprake is van verlies van  ‘maximaal 1250  FTE’ en stelt daarbij 
de schade op ‘maximaal € 260 miljoen over 20 jaar’. 
Decisio baseert zich daarbij op een ‘omrijdfactor van ca 15 km en de daaruit voortvloeiende 
kosten’. Echter: 
1. Ook met 15 km omrijden blijven de windturbines zichtbaar en de wegblijvers weg. 
2. Volgens cijfers van Misset Horeca heeft een FTE op het strand een omzet van € 
80.000/jaar. 1250 FTE’s x € 80.0000 x 20 jaar levert een inkomstenderving op van € 2,25 
miljard. Toen wij Decisio om opheldering vroegen over deze afwijkende cijfers, verklaarde 
men: ‘ jullie hebben gelijk, maar zo rekenen wij niet binnen een MKBA’. 
Conclusie: De impact langs de kust is aanmerkelijk hoger dan in het aangehaalde Decisio 
rapport wordt voorgesteld en strijdig met uw afweging 6.3.2.Graag correctie hiervan. 
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Daarnaast wordt hier gesteld dat ‘ echter gelet op het grote belang van windenergie, en de 
geringe negatieve effecten in vergelijking met het positieve effect op de maatschappelijke 
kosten, worden deze negatieve effecten als aanvaardbaar beschouwd.’ 
Wij vinden dit een loze kreet, niet onderbouwd. De kosten voor  ontwikkeling van IJmuiden 
Ver . t.o.v. de Hollandse Kust zijn volgens de minister € 1,3 miljard hoger. Dit is weerlegd in 
de onderzoeken gedaan door ECN en Arde de Graaf Advies. 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ en vanuit de tenders voor Borssele I en II niet houdbaar. Ontwikkeling op 
IJmuiden Ver kan een besparing opleveren van € 1 miljard. (zie bovengenoemde link). 
Daarboven op wordt ook de schade aan de kust (zie punt 2 hierboven) verkeerd voorgesteld 
op basis van een ‘rekenmodel’ door Decisio gehanteerd. 
Weer en Klimaat 
Uit het MER blijkt dat een windpark lokaal effect kan hebben op het weer. De turbulentie van 
de atmosfeer neemt binnen een windpark toe, waardoor dit in enkele gevallen kan leiden tot 
extra wolkenvorming. Echter komt dit effect slechts zeer incidenteel voor, omdat dit zich 
alleen voordoet bij zeer specifieke meteorologische omstandigheden. Derhalve zal dit geen 
significante effecten hebben op recreatie en toerisme. 
Reactie 
Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de werkelijke effecten op lokaal niveau, 
veroorzaakt door menging van koude en warme luchtlagen. Er is derhalve ook niet bekend 
of dit ‘zeer incidenteel’ voorkomt. Daarom is de stelling dat dit geen significante effecten zal 
hebben op recreatie en toerisme, niet valide. 
Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten zijn van plaatsing van windturbines op zee 
op het weer langs de kust. 
Morfology en hydrologie 
Alle morfologische en hydrologische veranderingen die het gevolg zijn van de aanleg, 
exploitatie, verwijdering en onderhoud van het windpark zijn, voor zover de huidige kennis 
inzichten geeft, lokaal, beperkt van omvang en tijdelijk van aard. 
Reactie 
Wij kunnen niets teruglezen over amfidromen. IJmuiden Ver ligt in een amfidroomgebied. 
(zie http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/09/Ardo-De-Graaf-Advies-.pdf pagina 
13 e.v. 
Een amfidroom heeft zeer weinig getijdenverschil. Met als gevolg weinig bodemverplaatsing, 
en daardoor goedkopere fundering. Dit gegeven is niet opgenomen in MER of in het Ontwerp 
Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust. 
Wij missen onderzoek hiernaar en zouden dat graag aangevuld willen zien. 
Ecologie 
In het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust worden allerlei maatregelen en 
mitigerende acties opgenomen om scade aan ecologie te beperken. 
In bijlage 3 staat weergegeven dat IJmuiden Ver op ecologisch gebied aanmerkelijk 
gunstiger scoort dan Hollandse Kust. Controlende en mitigerende maatregelen werken 
kostenverhogend. Kunt u aangeven waarom toch gekozen wordt voor kostenverhogende 
maatregelen voor de Hollandse Kust t.o.v. IJmuiden Ver, waarbij de keuze voor Hollandse 
Kust uitsluitend gebaseerd is op vermeende meerkosten. 
Dwingende redenen van openbaar belang 
In dit hoofdstuk wordt het volgende gesteld: ‘Door de overheid is de ambitie vastgelegd om 
in het jaar 2023 23% van de jaarlijkse energiebehoefte te verkrijgen uit (meerdere typen) 
hernieuwbare (duurzame) energiebronnen. Deze doelstelling is mede ingegeven door 
ambities op Europees niveau. Ten aanzien van de betreffende bronnen valt te denken aan 
windenergie (windturbines), zonne-energie (zonnepanelen), biomassa (vergisting), bodem 
(aardwarmte) en water(kracht). Deze voorgenomen duurzame ontwikkeling en doelstelling 
zal de komende jaren voornamelijk worden toegeschreven aan windenergie, aangezien dit 
een van de goedkoopste en makkelijkste manieren is om hernieuwbare energie te 
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produceren. Het onderhavige windpark in de Noordzee zal substantieel bijdragen aan de 
doelstelling. Daarnaast zal Nederland minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.’ 
Reactie 
De Europese doelstelling is het terugdringen van CO2 uitstoot. In dit document wordt geen 
gewag gemaakt van de impact van deze ontwikkelingen op het terugdringen van de CO2 
uitstoot, noch wat de verwachte / berekende bijdrage is van de locaties Hollandse Kust 
hierop. Graag willen wij deze onderbouwde verwachtingen opgenomen zien. 
Algemeen 
Het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust bol  van de algemeenheden en 
onzekerheden. Veel gebruikte woorden als ‘kunnen (76 keer), kan (125 keer) mogelijk( 69 
keer)’ 
geven een beeld van onzorgvuldigheid en veel voorbehoud. 
Ten slotte: 
• Wij zijn van mening dat het voornemen plaatsing van windturbinevelden in het zicht 
van onze kust stoelt op ondoordachte, niet goed uitgewerkte onderbouwingen, achterhaalde 
gegevens (ECN, Decisio) en geen c.q. onvoldoende rekening houdt met de effecten op lokaal 
niveau. (Motivaction, Decisio) 
• Wij zijn van mening dat EZ de tijdsdruk als leidend neemt, in plaats van verantwoord 
bestuur. 
• Wij zijn van mening dat de economische belangen voorrang krijgen ten opzichte van 
de leefbaarheids- en belevingsbelangen. People, planet, profit. 
• Wij zijn van mening dat een van de laatste ongerepte natuurgebieden onherstelbaar 
veranderd wordt. 
• Wij zijn van mening dat IJmuiden Ver in deze fase nooit een serieus alternatief is en 
stoelen dit op gesprekken met EZ, discussies in de deelname aan participatiebijeenkomsten, 
maar vooral aan het gekozen argument (vermeende) meerkosten. Zonder dat door EZ / I&M 
grondig onderzocht is of dit stand houdt bij een grotere aanbesteding op 1 locatie met ca. 
10% meer windopbrengst. 
• Wij zijn van mening dat de volksgezondheid, door het wegnemen van de 
eindeloosheid van de zee, op termijn schade zal ondervinden. 
De ontwikkeling Hollandse Kust houdt geen rekening met zaken die niet in geld te vatten 
zijn, maar in ‘waarde’. 
Bezoekers beleven de weidsheid van de lege horizon, de rust die de zee uitstraalt en de 
prachtige zonsondergangen. Dit alles wordt teniet gedaan en ingeruild voor een vermeende 
kostenbesparing van € 1,3 miljard. Inmiddels zijn al deze hieraan ten grondslag liggende 
berekeningen achterhaald door de in opdracht van Stichting Vrije Horizon uitgevoerde 
studies en door de uitkomsten van de winnende tender bij Borssele. 
We hebben in Nederland maar één kust. Die wordt totaal volgezet met zeer zichtbare 
windturbines. Je kunt die horizon, die vrijheid, maar één keer verpesten. Wij roepen u op 
dat niet te doen! 
Zoals  van Groen links zegt: ‘Wij kennen bijna overal de prijs van, maar van 
bijna niets de waarde’. 
Wat vindt u de waarde van deze beleving? 
 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja , de belangen van de bewoners van de kustplaatsen en de waardevermindering van de 
woningen van de bewoners, die nu nog vrij uitzicht hebben op de zee en horizon. 
De inbreng van de gemeenten. Er wordt zelfs niet naar ze geluisterd en bij een bijeenkomst 
in Den Haag is zelfs geen een politicus op komen dagen om te luisteren naar de betreffende 
gemeentebesturen.  
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Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ja, de waarde van mij appartement zal fors dalen. Het scheelt nogal wat of ik een vrij 
uitzicht heb op zee, zonsondergangen e.d. of dat ik naar een hoog hek voor de kust zit te 
kijken. Tevens mag ik in de donkere uren van de dag genieten van rood knipperende 
kerstverlichting op die masten. Toen ik enkele jaren geleden ons appartement kocht was er 
nog geen spraken van deze horizonvervuiling. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ja, de alternatieven zijn inmiddels betaalbaar en efficiënter (IJmuiden Ver). 
 
Reactie  
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Verzonden: Zondag 25 september 2016 22:32 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Onderstaand zijn reacties op het document “MER voor kavelbesluit I Hollandse Kust (zuid)” 
 
1a zichtbaarheid 18%, pagina 40, 250, 307, 311, 313, 858, 861 
De berekeningen van de zichtbaarheid van de windturbines zijn gebaseerd op theoretische 
formules en data (zichtbaarheidsdata van KNMIweerstations, o.a. IJmuiden). 
Ter hoogte van het windmolenpark Luchterduinen kan echter een realistische schatting van 
de zichtbaarheid gemaakt worden. Ik kom zelf in de zomermaanden tussen april en 
september tussen 12:00 en 22:00 regelmatig op het strand bij de Duindamse slag Noordwijk 
en kan uit de praktijk zeggen dat de windmolens van Luchterduinen circa 66% van de tijd te 
zien zijn. 
Op pagina 311 is in de cumulatie-bespreking windpark Luchterduinen niet meegenomen. 
Op pagina 313 wordt als mitigerende actie het geven van informatie genoemd. Echter als 
deze informatie niet juist is, wordt de burger misleid. 
Op pagina 861 staat vermeld dat gedurende circa 18,84% (zie tabel 2.10) van de tijd 
minimaal één windturbine van het windpark kan zien. Het gaat echter niet om één 
windmolen, maar om verschillende rijen met windmolens. Juist het aantal is wat de 
negatieve reactie veroorzaakt. 
 
1b horizontale beeldhoek 60%, pagina 860,861 
Wederom via theoretische berekeningen vastgesteld. 
Echter op de hoogte van de Duindamse slag begint het windmolenpark Luchterduinen 
richting het noorden. Dit betekent dat hier nu al een horizontale beeldhoek van 50% is. 
Wanneer kavel I in gebruik genomen wordt, wordt ook de zuidelijke kant van het uitzicht 
door windmolens bepaald. 
 
1c Schepen en olieplatform, pagina 254 
De vergelijking van windturbines met schepen en boorplatforms slaat de plank totaal mis. 
Schepen verplaatsen zich. Een schip dat verdwijnt aan de horizon vergroot het gevoel van 
oneindigheid van de zee. 
Een boorplatform is slechts één object in de horizon. 
Een windmolenpark is een repeterende rij van objecten aan de horizon die de horizon 
volledig beslaan en verstoren. 
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1d kosten, pagina 76, 359 
Volgens het MER is de Hollandse kust “naar verwachting” de goedkoopste keuze, pagina 77. 
Echter uit cijfers en berekeningen van ECN, en op basis van onderzoek door Ardo de Graaf 
Advies, bijeengebracht door Stichting Vrije Horizon (SVH), gepubliceerd d.d. 14 september 
2016, blijkt dat IJmuiden Ver goedkoper zou zijn en meer zou opleveren.  
De tabel op pagina 76 komt dan in alle opzichten het beste uit voor IJmuiden Ver. 
 
Daarnaast is op pagina 294 geen rekening gehouden met windafvang door het windpark 
Luchterduinen. Dit heeft een negatief effect op de baten. 
 
1e werkgelegenheid, pagina 285 
De windmolens zullen een teruggang van de recreatie betekenen en daarbij zorgen voor 
baan verlies in de recreatieve sector. Volgens het MER wordt dit gecompenseerd door de 
banen in de windmolenindustrie. 
Echter dit zijn geen banen die in de kuststreek ter beschikking komen. De banen zullen in de 
meeste gevallen voor buitenlandse werknemers zijn. Op de windmolenschepen zijn veel 
buitenlanders werkzaam bijvoorbeeld Filipijnen. In het geval van Borssele zijn de opdrachten 
aan Dong verleend wat betekent een Deense organisatie met voornamelijk hun eigen 
mensen. 
Een baan in de horeca is bovendien niet te vergelijken met een technische baan op zee 
waardoor scheefheid op de banenmarkt ontstaat.  
 
 
1f recreatie/beleving kust, pagina 97, 295, 308 
De meetpunten zijn vooral bepaald vanuit de bekende kustplaatsen. Echter de mensen die 
voor de rust naar de kust gaan, zullen veeleer op de tussenliggende afslagen te vinden zijn. 
Het publiek is totaal anders en geeft ook andere waarden aan de kust. De onderzoeken 
(onderzoek van Decisio) die hiernaar gedaan zijn dan ook suggestief. Een ander beeld komt 
naar voren uit het onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stichting Vrije Horizon naar de 
effecten op de beleving van strandbezoekers wanneer windturbines in het zicht worden 
geplaatst. dr. ir. H. R. Stol, 9 november 2015. 
 
De tabel effectbeoordeling is niet consequent. Pagina 308 zegt een beperking kustrecreatie 
is 0, op pagina 295 is het 0/-. 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
2a natuur/stiltegebied 
Het kustgebied is een natuurgebied dat in mijn mening vergelijkbaar is met de Veluwe. Het 
is een uniek stuk landschap dat alleen in Nederland te vinden is. Voor de mensen die in de 
Randstad wonen en werken is dit het dichtstbijzijnde gebied waar zij heen kunnen om te 
ontspannen. 
De kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen heeft al uitzicht op de Maasvlakte en is 
daarmee al geïndustrialiseerd.  
Wanneer de kust boven Scheveningen wordt volgebouwd met zichtbare windturbines 
betekent dit dat de Noordzee net als de Randstad zelf één groot industrieterrein wordt waar 
mensen alleen nog drukte vinden (denk dan ook aan geestelijke gezondheid mens, 
OSPAR-verdrag, pagina 73). 
Daarnaast is (was) het strand de enige plek binnen de Randstad waar het ’s nachts nog echt 
donker is en waar geen licht te zien is. Helaas is dit met windmolenpark Luchterduinen al 
teniet gedaan. 
 
2b alternatieven 
Naar mijn mening is er onvoldoende naar alternatieven gezocht en/of in dit rapport 
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onvoldoende belicht. 
Waarom wordt bijvoorbeeld de Maasvlakte uitgesloten voor verder onderzoek (pagina 70)? 
 
Waarom geen windparken op land? Zelf vind ik de windturbines naast de snelweg een goede 
optie omdat hier het landschap toch al aangetast is. 
De terugverdientijd van windparken op land is twee zo snel dan op zee, pagina 300. 
 
Waarom niet investeren in zonnepanelen, onder ander bij mensen thuis en/of langs 
snelwegen als geluidswal? 
 
Andere technieken? 
 
2c ervaringen andere landen 
In andere landen worden er de laatste jaren geen windmolenparken meer direct voor de 
kust gebouwd. In Denemarken zijn ze gestopt met windmolenparken vanwege hoge 
onderhoudskosten. In Duitsland en Denemarken nemen de CO2 emissies niet af ondanks de 
enorme investeringen in windenergie? 
Waarom leren wij niet van hun ervaringen? 
 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ja. Ik ben zelf zo’n persoon die woont en werkt in de Randstad. Ik heb een huisje in 
Noordwijk waar ik in de zomermaanden in de weekenden en vakantie heen ga. Hier kan ik 
de rust en ontspanning vinden die ik na een werkweek nodig heb. Er is niets ontspannender 
dan met je voeten in de zee naar de oneindige weidsheid van de horizon te kijken. Sinds 
vorig jaar 2015 ga ik echter al met lood in mijn schoenen naar het strand met de vraag of ik 
de windmolens wel of niet zal zien. In 2 van de 3 keer (66%) zie ik ze wel. 
Waar kan ik in Nederland nog wel rust en ruimte vinden?  
Naar welk ander strand kan ik omrijden (pagina 286) om geen molens in de zee te zien? Is 
dat niet slecht voor de CO2 emissie? 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
4a klimaatbijdrage  
De klimaatbijdrage van Nederland is minimaal. Zolang China (en andere opkomende 
economieën) en Amerika niets doen heeft een windpark geen zin. 
 
Kamerbrief BSK-201677286 Hoger Beroep tegen het Urgenda-Vonnis op 9 april 2016: 
Het ‘emissie aandeel’ van Nederland in de wereld is met 0,35% zeer klein. 
Een modelmatige berekening toont aan dat de extra reductie zoals bevolen door de 
rechtbank 0.000045 °C (….)minder gemiddelde wereldwijde opwarming tot 2100 tot gevolg 
zou hebben. Dit effect, dat wegvalt tegen alle onzekerheden die met een dergelijke 
berekening samenhangen, heeft geen meetbaar effect op het gevaar van 
klimaatverandering. 
 
4b samenwerking EU/zelfvoorzienend?  
De samenwerking met andere EU landen op energie gebied is mij niet duidelijk. Waarom 
zouden wij geen energie inkopen uit andere EU landen wanneer zij een stroom overschot 
hebben? Wil Nederland zelfvoorzienend in energie zijn? Of misschien zelfs geld aan 
verdienen? 
 
Conclusie 
De kuststrook van Nederland is klein in vergelijking met andere EU landen. Waarom dat 
kleine strookje kust verpesten en veranderen in een schroothoop van de toekomst? 
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Verzonden: Zondag 25 september 2016 22:47 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Onderstaand zijn reacties op het document “MER voor kavelbesluit I Hollandse Kust (zuid)” 
 
1a zichtbaarheid 18%, pagina 40, 250, 307, 311, 313, 858, 861 
De berekeningen van de zichtbaarheid van de windturbines zijn gebaseerd op theoretische 
formules en data (zichtbaarheidsdata van KNMIweerstations, o.a. IJmuiden). 
Ter hoogte van het windmolenpark Luchterduinen kan echter een realistische schatting van 
de zichtbaarheid gemaakt worden. Ik kom zelf in de zomermaanden tussen april en 
september tussen 12:00 en 22:00 regelmatig op het strand bij de Duindamse slag Noordwijk 
en kan uit de praktijk zeggen dat de windmolens van Luchterduinen circa 66% van de tijd te 
zien zijn. 
Op pagina 311 is in de cumulatie-bespreking windpark Luchterduinen niet meegenomen. 
Op pagina 313 wordt als mitigerende actie het geven van informatie genoemd. Echter als 
deze informatie niet juist is, wordt de burger misleid. 
Op pagina 861 staat vermeld dat gedurende circa 18,84% (zie tabel 2.10) van de tijd 
minimaal één windturbine van het windpark kan zien. Het gaat echter niet om één 
windmolen, maar om verschillende rijen met windmolens. Juist het aantal is wat de 
negatieve reactie veroorzaakt. 
 
1b horizontale beeldhoek 60%, pagina 860,861 
Wederom via theoretische berekeningen vastgesteld. 
Echter op de hoogte van de Duindamse slag begint het windmolenpark Luchterduinen 
richting het noorden. Dit betekent dat hier nu al een horizontale beeldhoek van 50% is. 
Wanneer kavel I in gebruik genomen wordt, wordt ook de zuidelijke kant van het uitzicht 
door windmolens bepaald. 
 
1c Schepen en olieplatform, pagina 254 
De vergelijking van windturbines met schepen en boorplatforms slaat de plank totaal mis. 
Schepen verplaatsen zich. Een schip dat verdwijnt aan de horizon vergroot het gevoel van 
oneindigheid van de zee. 
Een boorplatform is slechts één object in de horizon. 
Een windmolenpark is een repeterende rij van objecten aan de horizon die de horizon 
volledig beslaan en verstoren. 
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1d kosten, pagina 76, 359 
Volgens het MER is de Hollandse kust “naar verwachting” de goedkoopste keuze, pagina 77. 
Echter uit cijfers en berekeningen van ECN, en op basis van onderzoek door Ardo de Graaf 
Advies, bijeengebracht door Stichting Vrije Horizon (SVH), gepubliceerd d.d. 14 september 
2016, blijkt dat IJmuiden Ver goedkoper zou zijn en meer zou opleveren.  
De tabel op pagina 76 komt dan in alle opzichten het beste uit voor IJmuiden Ver. 
 
Daarnaast is op pagina 294 geen rekening gehouden met windafvang door het windpark 
Luchterduinen. Dit heeft een negatief effect op de baten. 
 
1e werkgelegenheid, pagina 285 
De windmolens zullen een teruggang van de recreatie betekenen en daarbij zorgen voor 
baan verlies in de recreatieve sector. Volgens het MER wordt dit gecompenseerd door de 
banen in de windmolenindustrie. 
Echter dit zijn geen banen die in de kuststreek ter beschikking komen. De banen zullen in de 
meeste gevallen voor buitenlandse werknemers zijn. Op de windmolenschepen zijn veel 
buitenlanders werkzaam bijvoorbeeld Filipijnen. In het geval van Borssele zijn de opdrachten 
aan Dong verleend wat betekent een Deense organisatie met voornamelijk hun eigen 
mensen. 
Een baan in de horeca is bovendien niet te vergelijken met een technische baan op zee 
waardoor scheefheid op de banenmarkt ontstaat.  
 
 
1f recreatie/beleving kust, pagina 97, 295, 308 
De meetpunten zijn vooral bepaald vanuit de bekende kustplaatsen. Echter de mensen die 
voor de rust naar de kust gaan, zullen veeleer op de tussenliggende afslagen te vinden zijn. 
Het publiek is totaal anders en geeft ook andere waarden aan de kust. De onderzoeken 
(onderzoek van Decisio) die hiernaar gedaan zijn dan ook suggestief. Een ander beeld komt 
naar voren uit het onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stichting Vrije Horizon naar de 
effecten op de beleving van strandbezoekers wanneer windturbines in het zicht worden 
geplaatst. dr. ir. H. R. Stol, 9 november 2015. 
 
De tabel effectbeoordeling is niet consequent. Pagina 308 zegt een beperking kustrecreatie 
is 0, op pagina 295 is het 0/-. 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
2a natuur/stiltegebied 
Het kustgebied is een natuurgebied dat in mijn mening vergelijkbaar is met de Veluwe. Het 
is een uniek stuk landschap dat alleen in Nederland te vinden is. Voor de mensen die in de 
Randstad wonen en werken is dit het dichtstbijzijnde gebied waar zij heen kunnen om te 
ontspannen. 
De kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen heeft al uitzicht op de Maasvlakte en is 
daarmee al geïndustrialiseerd.  
Wanneer de kust boven Scheveningen wordt volgebouwd met zichtbare windturbines 
betekent dit dat de Noordzee net als de Randstad zelf één groot industrieterrein wordt waar 
mensen alleen nog drukte vinden (denk dan ook aan geestelijke gezondheid mens, 
OSPAR-verdrag, pagina 73). 
Daarnaast is (was) het strand de enige plek binnen de Randstad waar het ’s nachts nog echt 
donker is en waar geen licht te zien is. Helaas is dit met windmolenpark Luchterduinen al 
teniet gedaan. 
 
2b alternatieven 
Naar mijn mening is er onvoldoende naar alternatieven gezocht en/of in dit rapport 
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onvoldoende belicht. 
Waarom wordt bijvoorbeeld de Maasvlakte uitgesloten voor verder onderzoek (pagina 70)? 
 
Waarom geen windparken op land? Zelf vind ik de windturbines naast de snelweg een goede 
optie omdat hier het landschap toch al aangetast is. 
De terugverdientijd van windparken op land is twee zo snel dan op zee, pagina 300. 
 
Waarom niet investeren in zonnepanelen, onder ander bij mensen thuis en/of langs 
snelwegen als geluidswal? Voor het bedrag van de aanleg en onderhoud van de 
windmolenparken kunt u een heleboel huizen en daken van flatgebouwen voorzien van 
zonnepanelen en hen laten voorzien in hun eigen energie. 
 
Andere technieken? 
 
2c ervaringen andere landen 
In andere landen worden er de laatste jaren geen windmolenparken meer direct voor de 
kust gebouwd. In Denemarken zijn ze gestopt met windmolenparken vanwege hoge 
onderhoudskosten. In Duitsland en Denemarken nemen de CO2 emissies niet af ondanks de 
enorme investeringen in windenergie? 
Waarom leren wij niet van hun ervaringen? 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ja. Ons gezin heeft al ruim 60 jaar een zomerhuisje in Noordwijk waar wij de 
zomermaanden in de weekenden en vakantie verblijven. Hier kunnen wij de rust en 
ontspanning vinden die wij na onze pensionering verdiend hebben. Wij wandelen graag 
langs de kuststrook met de voeten in de zee kijkend naar de oneindige weidsheid van de 
horizon. Sinds vorig jaar 2015 ergeren wij ons aan de windmolens van Luchterduinen die 
meestal wel te zien zijn, 2 van de 3 keer (66%). 
De plannen die nu voorliggen zal het uitzicht nog verder verslechteren. Uit ervaring weten 
wij dat het niet om 18% van de tijd gaat. 
Moeten wij na 60 jaar nog een nieuw vakantieverblijf zoeken? 
 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
4a klimaatbijdrage  
De klimaatbijdrage van Nederland is minimaal. Zolang China (en andere opkomende 
economieën) en Amerika niets doen heeft een windpark geen zin. 
 
Kamerbrief BSK-201677286 Hoger Beroep tegen het Urgenda-Vonnis op 9 april 2016: 
Het ‘emissie aandeel’ van Nederland in de wereld is met 0,35% zeer klein. 
Een modelmatige berekening toont aan dat de extra reductie zoals bevolen door de 
rechtbank 0.000045 °C (….)minder gemiddelde wereldwijde opwarming tot 2100 tot gevolg 
zou hebben. Dit effect, dat wegvalt tegen alle onzekerheden die met een dergelijke 
berekening samenhangen, heeft geen meetbaar effect op het gevaar van 
klimaatverandering. 
 
4b samenwerking EU/zelfvoorzienend?  
De samenwerking met andere EU landen op energie gebied is mij niet duidelijk. Waarom 
zouden wij geen energie inkopen uit andere EU landen wanneer zij een stroom overschot 
hebben? Wil Nederland zelfvoorzienend in energie zijn? Of misschien zelfs geld aan 
verdienen? 
 
Conclusie 
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De kuststrook van Nederland is klein in vergelijking met andere EU landen. Waarom dat 
kleine strookje kust verpesten en veranderen in een schroothoop van de toekomst? 
 
Reactie  
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Verzonden: Maandag 26 september 2016 21:35 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De minister schrijft op p. 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin 
beide kavels 1 en 2 zijn ondergebracht in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, 
en dat daarmee dus de belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al heeft 
plaatsgevonden. Een mooi schot voor de boeg, maar niet zo indrukwekkend als men zich 
realiseert dat de onderbouwing van de locatie in het Nationale Waterplan (de vermeende 
lage kosten, zie hierboven) uiterst wankel is. Dit is een geval van bestuurlijke kortzichtigheid 
in de breedste zin des woords. 
 
De minister verwijst naar onderzoek door ECN naar de extra kosten van verder weg bouwen, 
op IJmuiden Ver. De kosten waar hij naar verwijst zijn niet goed onderbouwd, en 
waarschijnlijk veel lager dan de € 1,3 mld (investeringen) respectievelijk € 3 mld (totale 
kosten, inclusief rente en onderhoud) die de minister heeft genoemd. Kort samengevat: de 
meerkosten van verder weg bouwen zijn ongeveer half zo hoog als de minister zegt; verder 
weg waait het harder en zijn er dus meeropbrengsten, die onvoldoende worden 
meegewogen, en bovendien zijn er op de locatie IJmuiden Ver diverse combinatie- en 
schaalvoordelen te verwachten die op de locaties van Hollandse Kust minder of niet 
optreden.  Ik verwijs kortheidshalve naar het onderzoek dat Stichting Vrije Horizon heeft 
laten uitvoeren 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ , en naar het extreem grote verschil tussen de verwachte kosten van de eerste 
Borssele tender en de uitkomst: 7,27 ct/kWh ipv 12,4 ct/kWh excl. netaansluiting,  meer 
dan 30 % lager dus. Volop aanleiding om de vermeende meerkosten van IJmuiden Ver nog 
eens onbevooroordeeld te laten onderzoeken. 
 
Verder is de landschappelijke impact veel ernstiger dan uit de analyse van de 
ontwerpkavelbesluiten blijkt. Om meerdere redenen. Ten eerste kloppen de 
zichtbaarheidsdata niet met mijn eigen waarneming. Daar heb ik als kustbewoner en 
veelvuldig strandbezoeker toevallig enig verstand van. Wij zien windpark Luchterduinen, op 
23 km afstand van onze kust, duidelijk vaker dan de in de MER bij dit kavelbesluit 
aangegeven 17,3 % van de tijd. Die 17,3% is helemaal niet geloofwaardig; het is in 
werkelijkheid minstens het dubbele, en waarschijnlijk nog meer. De KNMI waarnemingen 
waarop de zichtconclusies van de kavelbesluiten zijn gebaseerd, zijn waarnemingen over een 
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periode in het verleden – slechts tot 2002, daarna zijn de waarnemingen in IJmuiden 
gestaakt -  waarin het zicht aantoonbaar lager was dan nu, vanwege de inmiddels sterk 
verbeterde luchtkwaliteit. Ten tweede rept het ontwerpkavelbesluit niet over de  dominantie 
van de voorziene  windmolenparken. Gesuggereerd wordt in de MER rapportage van 
Pondera  dat slechts 30% van je blik door de windparken wordt bezet. Maar in werkelijkheid 
zien mensen maar 60 graden breed – zie de veel genuanceerdere MER analyse van Royal 
Haskoning DHV / Grontmij - en dan wordt met alleen de kavels 1 en 2 al bijna je hele 
blikveld in beslag genomen. Helemaal geen aandacht wordt besteed aan de onvermijdelijk 
rommelige, industriële aanblik van de twee kavels. Je gaat niet alleen veel windmolens zien, 
maar wat je gaat zien wordt nog eens foeilelijk ook. Hoeven we dat niet mee te wegen? 
Pondera gaat er niet op in, de minister evenmin. Ten slotte is het maar zeer de vraag of 
Nederland met zijn zeer grote luchthaven het zal aandurven om de verlichting van de 
windparken s nachts grotendeels te dimmen –  eerst niet meer zien, dan geloven. 
 
Ik merk nog één ding extra op: het idee dat de eerste verstoring in het landschap de ergste 
is, en iedere volgende successievelijk minder zwaar telt, dat idee deel ik helemaal niet. Een 
paar verspreide objecten in zee, of een klein windpark, daar liggen we niet van wakker. Van 
een kolossaal windpark, dat onze vrije zee gevoelsmatig degradeert tot een soort randmeer, 
zijn we beslist niet gecharmeerd.  
 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, in de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel 
uitmaken van een groter project, met nog 2 extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier 
van werken. We snappen toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het 
totale project van 2100 MW moet kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om 
te kunnen zeggen dat het wel meevalt. 
Nederland heeft nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, en straks één van 
de lelijkste. Ons woongebied zal erdoor verloederen. De minister verwacht dat de mensen 
toch wel blijven komen. Zelfs als hij daarin gelijk zou hebben, wat we nog maar moeten 
afwachten, dan zullen de meeste mensen minder genieten dan vroeger. Daarmee is 
onvoldoende rekening gehouden in de tot dusverre uitgevoerde onderzoeken. 
 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Deze kavelbesluiten, en de voorgenomen aanpassing van de Rijkstructuurvisie Wind op Zee, 
zijn slecht voor de Hollandse kust, voor Noordwijk, en dus ook voor mij. Ons woongebied zal 
erdoor verloederen. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben helemaal niet tegen windenergie op zee, geenszins. Wat mij betreft zou de transitie 
naar schone energie sneller moeten gaan. Daar is ruimte voor, op IJmuiden Ver, en in onze 
nationale budgetten (door de tot dusverre te hoge reserveringen, vanwege de te 
pessimistische kostenschattingen). Stap na een kort en niet-vooringenomen aanvullend 
validatie-onderzoek over naar IJmuiden Ver, en laten we dan eendrachtig daar de schouders 
onder zetten, zodat we uiteindelijk meer realiseren dan de Energieakkoord doelstellingen! 
In Duitsland, waar de acceptatie van schone energie zeer groot is, worden de meeste 
offshore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust gebouwd, en daar is dat bewust 
beleid  https://www.wind-energie.de/en/policy/offshore. In de UK en Denemarken 
evenzeer. Waarom moet Nederland, nota bene met het dichtstbevolkte achterland, hierin 
afwijken?  
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Verzonden: Dinsdag 27 september 2016 09:58 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Einsteinlaan 
Huisnummer: 10  
Postcode: 2719 EP 
Woonplaats: ZOETERMEER 
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: ENGIE E&P Nederland B.V. 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Wij verwijzen graag naar onze zienswijze in de bijlage.  
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Wij verwijzen graag naar onze zienswijze in de bijlage.  
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Wij verwijzen graag naar onze zienswijze in de bijlage.  
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Wij verwijzen graag naar onze zienswijze in de bijlage.  
 
Reactie  
 

0036



e 

Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt kavelbesluiten 1 en Il Hollandse Kust (zuid) 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Zoetermeer, 26 september 2016 

Onderwerp: Ontwerp kavelbesluiten 1 en Il Hollandse Kust (zuid) 

Geachte Ministers, 
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ENGIE E&P Nederland B.V. (''ENGIE") is uitvoerder (operator) en mede-houder van de koolwaterstof
wlnningsvergunning Q13a. Diverse andere olie-en gas maatschappijen nemen deel in de activiteiten onder deze 
vergunning, evenals EBN B.V. Tevens is ENGIE houder van de koolwaterstof-opsporingsvergunning 013b. 

Binnen de Invloedsfeer van windenergiegel)ied Hollandse Kust (zuid) ligt het door ENGIE ~eheerde 
productieplatform Q13a-A en de elektrische voedingskabel van het Q13a-A platform. Binnen .de contouren van het 
windenergiegebied ligt verder een olieleiding die het platform Q13a-A verbindt met het P15-ACD platform en een 
nog niet ontwikkelde gas-ontdekking (In vergunningsgebied Q13b}. 

ENGIE heeft kennis genomen van de inhoud van de ontwerp kavelbeslulten 1 en Il Hollandse Kust {zuld) 
e'Ontwerpbeslult'') en de milieu effecten rapportage in dit verband (''MER"). ENGIE maakt graag gebruik van de 
mogelijkhefd een zienswijze in deze in te dienen. Hierna worden per onderwerp eerst relevante passages uit de 
MER en het Ontwerpbesluit aangehaald, waarna ENGIE haar reactie geeft. Gaarne worden de betrokken ministers 
verzocht om bij vaststelling van de definitléVe kavelbesluiten rekening te houden met het navolgende. 

A GevoJgen olie en gaswinning I opsporing 

A 1 MER en Ontwerpbeslu1t 

Paragraaf 6,5.1 Ontwerpbesluit (kavel 1 en Il). "In het Nationaal Waterplan (2016-2021) is vastgelegd dat olie- en 
gaswinning uit de Nederlandsè velden op de Noordzee een actiVîteit van nationaal belang is. Uit de Nederlandse 
velden op de Noordzee wordt t o veel mogelijk aardgas en aardolie gewonnen zodat het potentieel van aardgas- en 
aardolievoorraden in de Noordzee wordt benuP 

Paragraaf 1'0.5 2 MER (kavel Il): ''De aanwezigheid van een windpark m kavel Il kan in de toekomst olie- en 
gaswinning bemoeilijken, jndlen zich een olie- of gasveld onder het windpark bevf[ldt. Wat betreft kav.el Il is dft het 
geval. Aangezien het niet direct noodzakelijk is om een boring recht boven een olie- of gasveld uit te voeren, is het 
echter niet zo dat het windpark olie - en gaswinning onmogelijk zet maken. Het is technisch moge/ijk om op enkele 
kilometers afstand van een olie- of gasveld het boorplatform te plaatsen en met een schuine boring het veld te 

ENGIE E&P Nederland 8 V 
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bereiken " 

Paragraaf 6.5.2 OntwerppeslUit (kavel 11), derde alinea: "De aanwezigheid van een windpark in kavel fl kan in de 
toekomst 0/ie- en gaswînnlng bemoeilijken, indien zich een olie- of gasveld onder het windpark bevindt. Wat betreft 
ka,vel // is dit het geval. Aangezien het nfet direct noodzakelijk Is om een boring recht boven een olie- of gasveld uit 
te voeren, is het echter niet zo dat het windpark olie - en gaswinning onmogelijk zal maken. Het is technisch 
moge/ijk om op enkele kilometers afstand van een olie- of gasveld het boorplatform te plaatsen en met een schuine 
boring het veld te bereiken." 

Paragraaf 6.5.3 Ontwerpbesli,Jlt (kavel 1 en U): " l)lt hel MER volgt dat de aanleg, het onderhoud en de verwijdering 
van het windpark geen gevolgen hebben voor de bestaande mogelijkheden van ofie- en gaswinning, omdat In het 
aangewezen windenergiegebied Hollandse Kust geen platforms aanwezig zijn. Om die reden worden aan het 
kavelbesluit geen nadere voorschrfften verbonden ten aanzien van het beschermen van de belangen inzake olie
en gaswinning." 

Paragraaf 6.5,4 Ontwerpbesluit (kavel 1 en Il): "Het uitgevoerde vooronderzoek geeft geen aanleiding om nadere 
voorschriften op te nemen in dit kavefbesluit ten aanzien van het beschermen van de belangen Inzake olie- en 
gaswinning", 

A.2 Zlenswilze ENGIE 
In de MER en het Ontwerpbesluit (kavel Il) wordt vermeld dat het technisch mogelijk blijft om olie of gas te winnen 
uit een gas - of olieveld dat zich onder kavel Il bevindl Er wordt echter niet ingegaan op de economische 
haalbaarheid. Indien schuin geboord moet worden dan zullen de investeringen aanzienlijk hoger worden waardoor 
het Winnen van olie of gas economisch niet meer haalbaar kan zijn_ Ook kan er in een bepaalde situatie sprake zijn 
van specifieke technische beperkingen. 

De MER en het Ontwerpbesluit gaan verder alleen in op de gevolgen voor oHe- en gaswinning maar nret op de 
gevolgen voor olie~ en gas opsporing (proefboringen), Bij de opsporing van olie of gas is onderzoek naar de 
economische haalbaarheid ook van belang aangezien hier grote lnves:teringen gedaan dienen te worden terwijl nog 
niet :z;eker is of er daadwerkelijk olie en gas gevonden zal worden en - fndlen dit het geval is - wat de 
hoeveelheden zijn. 

In verband met voorgaande is het ook van belang om te bezien wat eventuele mogelijkheden zijn ten aanzien van 
'maatwerk in tijd'. ENGIE wijst in dit kader op het Ontwerpproces 'afstand tussen mijnbouwlocaties en windparken' 
waarin wordt vermeld dat de locatie en voorwaarden van de voorgenomen windkavel ï?Odanîg worden vastgesteld 
dat (i) toekomstige mijnbouwbelangen zo min mogelijk worden aangetast en (iî) mogelijkheden van 'maatwerk in 
tijd' worden meegenomen bij de afweging van een windkavel. 

In hel Nationaal Waterplan 2016-2021 is vastgelegd dat uit de Nederlandse Noordzee zo veel mogelijk aardgas en 
aardolie gewonnen wordt zodat het potentieel van aardgas- en aardolievoorraden in de Noord~ee wordt benut 
ENGIE verzoekt u om in dit verband bij de afwegingen en het vooronderzoek voor he.tvaststellen van de definitieve 
besluiten tevens (i) de gevolgen voor olie-en gasopsporlng. (ii) gevolgen vo0r de economisc:he haafbaartieid van 
winning en opsporing en (iii} mogelijkheden van 'maatwerk in trjd' mee te nemen. Dit onderzoek zou vervolgens wel 
aanleiding kunnen geven voor het opnemen van voorschriften in het kavelbesluit. ENGIE zou in dit kader ook 
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graag verder in overleg met LI treden zodat zij verdere toelichting kan geven ten aanzien van technische en 
economische aspecten en mogelijkheden ten aanzien van 'maatwerk in tijd'. 

B. Acties Beleîdsn.ota Noord:zee 2016 - 2021 (helikopterbereikbaarheid) 

B 1 Ml:R en Ontwerpbesluit 
In paragraaf 10.6.2, blz. 218 van de MER (kavel 1 en Il) wordt verwezen naar de acties in de Beleidsnota Noordzee 
2016~2021 ten aanzien van helikopterbereikbaarheid van platforms en wordt aangegeven dat hierover nog geen 
informatie beschlkb.aar is. 

Paragraaf 6,6.3 Ontwerpbesluît (kavel 1 en Il): ''Naar verwachting zijn voor de bereikbaarheid van de 
mijnbouwplatforms andere benaderingsprocedures mogelijk of anders zal de bereikbaarheid van de 
mijnbouwplatformen mogelijk iets afnemen. De gevolgen voor de bedrijfsvoering van de mijnbouwoperators is naar 
verwachting aanvaardbaar" 

Paragraaf 6.6.4 Ontwerpbestuit (kavel 1 en Il ): "Het uitgevoerde onderzoek geeft geen aanleiding om nadere 
voorschriften op te nemen in dit kavelbesluit ten aanzien van het beschermen van de belangen inzake luchtvaart.•• 

B.2 Zienswijze ENGIE 
Over de afstand tussen mijnbouwlocaties en windparken en over de vliegveiligheid in windparken is In de 
Beleidsnota Noordzee 2016-2021 (hierna: Beleidsnota) een aantal acties opgenomen voor de planperiode 2016-
2021 , Deze acties zijn benoemd op pagina 114 van de Beleidsnota. Het betreft onder andere een onderzoek naar 
de toepasbaarheid van een segmentbenadering voor de helikopterbereikbaarheld van mijnbouwplatformen en de 
effecten van zogturbulentie van de windparken op helikopters. Deze acties, waaronder het helikopteronderzoek, 
zijn nog niet uitgevoerd. Hierdoor is het niet duidelijk wat de gevolgen van windparken zijn voor de 
helikopterbereikbaarheid van bestaande en toekomstige productieplatforms binnen de invloedsfeer van 
windenergie,gebied Hollandse Kust Zuid, zoals productieplatform Q13a-A. ENGIE verzoekt u derhalve om 
voornoemde acties uit de Beleidsnota uit te voeren voor het vaststellen van de onderhavige kavelbesluîten en de 
resultaten daarvan mee te nemen bij de afweging van de onderhavige wind kavels. 

Verder is ENGIE is van mening dat niet bij voorbaat gesteld kan worden dat het niet nodig is om nadere 
voorschriften in dit kader op te nemen in het kavelbesluit. Pas na het uitvoeren van de voornoemde acties uit de 
Beleidsnota kan worden bezien of voorschriften nodig zijn. 

ENGIE treedt graag verder in overleg met u ten aanzien van de helikopterbereikbaarheld van door haar beheerde 
platforms en mogelijk toekomstige platforms binnen de Invloedsfeer van Windenergiegebied Hollandse Kust Zuid. 

C. Aanvulling, Hollandse Kust Zuid 

C, 1 Ontwerpbeslull 
Paragraaf 4.2.1 Ontwerpbesluit (kavel 1 en Il): iolndien de twee overige kavels worden aangewezen în de 
Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling Hollandse Kust, zal het gebied uit vier kavels bestaan en ruimte 
bieden voor een gezamenlijk vermogen van circa 1400 MW. De verkaveling is schematisch weergegeven in 
onderstaande figuur.'' 
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C.2 Zienswiize ENGIE 
ENGIE verwijst naar haar zienswijze ten aanzien van de Ontwerp Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee 
Aanvulling Hollandse Kust. 

In vertrouwen dat wij hierbij positief bijdragen aan de totstandkoming van de definitieve besluiten. 



 
 
Verzonden: Dinsdag 27 september 2016 11:45 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De minister schrijft op p. 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin 
beide kavels 1 en 2 zijn ondergebracht in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, 
en dat daarmee dus [?] de belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al 
heeft plaatsgevonden. Hoezo ‘dus’? De aanwijzing is gehandhaafd zonder veel nadere 
motivering en ondanks twijfels aan de feitelijke onderbouwing van de keuze voor de locatie 
in het Nationale Waterplan, voornamelijk gebaseerd op de vermeende lage kosten, alsmede 
twijfels over de genoemde zichtbaarheidscijfers. 
  
De minister verwijst naar onderzoek door ECN naar de extra kosten van verder weg bouwen, 
op IJmuiden Ver. De kosten waar hij naar verwijst zijn niet goed onderbouwd en, naar 
steeds waarschijnlijker wordt, veel lager dan de € 1,3 mld (investeringen) respectievelijk € 3 
mld (totale kosten, inclusief rente en onderhoud) die de minister heeft genoemd. Kort 
samengevat: de meerkosten van verder weg bouwen zijn ongeveer half zo hoog als de 
minister zegt; verder weg waait het harder en zijn er dus meeropbrengsten, die 
onvoldoende worden meegewogen, en bovendien zijn er op de locatie IJmuiden Ver diverse 
combinatie- en schaalvoordelen te verwachten die op de locaties van Hollandse Kust minder 
of niet optreden.  Ik verwijs kortheidshalve naar het onderzoek dat Stichting Vrije Horizon 
heeft laten uitvoeren 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ , en naar het extreem grote verschil tussen de verwachte kosten van de eerste 
Borssele tender en de uitkomst: 7,27 ct/kWh ipv 12,4 ct/kWh excl. netaansluiting,  meer 
dan 30 % lager dus. Volop aanleiding om de vermeende meerkosten van IJmuiden Ver nog 
eens onbevooroordeeld te laten onderzoeken. 
  
Verder is de landschappelijke impact veel ernstiger dan uit de analyse van de 
ontwerpkavelbesluiten blijkt. Om meerdere redenen. Ten eerste kloppen de 
zichtbaarheidsdata niet met mijn eigen waarneming. Daar kan ik als kustbewoner en bijna 
dagelijks strandbezoeker over meepraten. Wij zien windpark Luchterduinen, met molens van 
137 m op 23 km afstand van onze kust, duidelijk vaker dan ca. 60 dagen per jaar (17,3%)  
van de tijd zoals in de MER bij dit kavelbesluit is aangegeven. Die 17,3% is helemaal niet 
geloofwaardig; het is in werkelijkheid minstens het dubbele, en waarschijnlijk nog meer. De 
KNMI waarnemingen waarop de zichtconclusies van de kavelbesluiten zijn gebaseerd, zijn 
waarnemingen over een periode in het verleden – slechts tot 2002, daarna zijn de 
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waarnemingen in IJmuiden gestaakt -  waarin het zicht aantoonbaar lager was dan nu, 
vanwege de inmiddels sterk verbeterde luchtkwaliteit. Telkens wanneer ik de molens zie – 
vaak dus – ben ik weer dankbaar dat het maar een klein plukje is en dat ze niet hoger zijn.   
Ten tweede rept het ontwerpkavelbesluit niet over de  dominantie van de voorziene 
windmolenparken. In de MER rapportage van Pondera wordt gesuggereerd dat slechts 30% 
van je blik door de windparken wordt bezet. Maar in werkelijkheid zien mensen maar 60 
graden breed – zie de veel genuanceerdere MER analyse van Royal Haskoning DHV / 
Grontmij - en dan wordt met alleen de kavels 1 en 2 al bijna je hele blikveld in beslag 
genomen. Bovendien loop je niet met je hoofd helemaal stil, je kijkt juist om je heen en zult 
dan nergens meer een uitweg zien. Helemaal geen aandacht wordt besteed aan de 
onvermijdelijk rommelige, industriële aanblik van de twee kavels. Je gaat niet alleen veel 
windmolens zien, maar wat je gaat zien komt dichterbij, is veel hoger en wordt nog eens 
foeilelijk ook. Hoeven we dat niet mee te wegen? Pondera gaat er niet op in, de minister 
evenmin. Ten slotte is het maar zeer de vraag of Nederland met zijn zeer grote luchthaven 
het zal aandurven om de verlichting van de windparken s nachts grotendeels te dimmen –  
eerst niet meer zien, dan geloven. In Noordwijk is al veel lichtvervuiling door de vele kassen 
in de omgeving, daar komt straks die lichtvervuiling op zee nog bij. 
  
Ik merk nog één ding extra op: het idee dat de eerste verstoring in het landschap de ergste 
is, en iedere volgende successievelijk minder zwaar telt, dat idee deel ik helemaal niet. Een 
paar verspreide objecten in zee, of een klein windpark, daar liggen we niet van wakker. Van 
een kolossaal windpark, dat onze vrije zee gevoelsmatig degradeert tot een soort randmeer, 
zijn we beslist niet gecharmeerd.  
 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, in de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel 
uitmaken van een groter project, met nog 2 extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier 
van werken. We snappen toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het 
totale project van 2100 MW moet kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om 
te kunnen zeggen dat het wel meevalt. 
Nederland heeft nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, en straks één van 
de lelijkste. Ons woongebied zal erdoor verloederen. De minister verwacht dat de mensen 
toch wel blijven komen. Zelfs als hij daarin gelijk zou hebben, wat we nog maar moeten 
afwachten, dan zullen de meeste mensen minder genieten dan vroeger. Daarmee is 
onvoldoende rekening gehouden in de tot dusverre uitgevoerde onderzoeken. 
 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Deze kavelbesluiten, en de voorgenomen aanpassing van de Rijkstructuurvisie Wind op Zee, 
zijn slecht voor de Hollandse kust, voor Noordwijk, voor alle bezoekers aan Noordwijk en de 
bewoners van Noordwijk. Dus ook voor mij. Ons woongebied zal erdoor verloederen. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben helemaal niet tegen windenergie op zee, geenszins. Wat mij betreft zou de transitie 
naar schone energie sneller moeten gaan. Die eerste 2100 MW zal nog maar een begin zijn 
en voor verdere uitbreiding zal ook een locatie moeten worden gezocht.  
En laat daar nou inderdaad volop ruimte voor zijn op IJmuiden Ver, ook als de nu vlak voor 
de kust geplande parken ook daar worden gerealiseerd. Samenvoeging van de huidige 
plannen met de noodzakelijke toekomstige plannen levert schaalvoordelen op. Ook 
budgettair is daar ruimte voor (doordie schaalvoordelen en door de tot dusverre te hoge 
reserveringen, vanwege de te pessimistische kostenschattingen). Daarnaast is het 
landschappelijk belang enorm. Al veel te vaak is dit niet zo gemakkelijk in geld uit te 
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drukken belang dat echter van onschatbare waarde is voor de leefbaarheid in Nederland, het 
kind van de rekening. Laat dit niet weer gebeuren. 
Dus: Stap na een kort en niet-vooringenomen aanvullend validatie-onderzoek over naar 
IJmuiden Ver, en laten we dan eendrachtig daar de schouders onder zetten, zodat we 
uiteindelijk meer realiseren dan de Energieakkoord doelstellingen! 
In Duitsland, waar de acceptatie van schone energie zeer groot is, worden de meeste 
offshore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust gebouwd, en daar is dat bewust 
beleid   https://www.wind-energie.de/en/policy/offshore. In de UK en Denemarken 
evenzeer. Waarom moet Nederland, nota bene met het dichtstbevolkte achterland, hierin 
afwijken?  
 
 
Reactie  
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Verzonden: Dinsdag 27 september 2016 14:09 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Stichting Vrije Horizon (SVH) concludeert dat in de MER geen rekening wordt gehouden met 
het cumulatieve effect van de aanbestedingen III en IV. Dit wil SVH opgenomen zien in alle 
afwegingen voor Kavelbesluiten I t/m 4 voor de Hollandse Kust Zuid, toekomstige 
kavelbesluitetne I en II voor de Hollandse Kust Noord. Daarbij willen wij dezelfde effecten 
onderzocht hebben wanneer deze 2100 MW op IJmuiden Ver ontwikkeld zouden worden. 
Op pagina 13 wordt gesteld dat er tempo gehouden moet worden. Dan bevreemdt het SVH 
dat er uitsluitend gesproken wordt over ontwikkeling op HK en dat IJV niet in deze 
overwegingen wordt meegenomen. 
De zone tussen 10 en 12 mijl moet nog door de Eerste en Tweede Kamer worden 
goedgekeurd. Vooruitgelopend op deze onderzoeken zonder de alternatieven verder op zee 
gelijktijdig te onderzoeken duidt op vooringenomenheid en een ‘luister- en 
inspraakprocedure’ waarbij de ontvangen informatie niet serieus wordt genomen. 
De onderzoeken waaraan in deze documenten wordt gerefereerd, gaan uit van inmiddels 
achterhaalde, niet up to date uitgangspunten. Aan de basis van alle onderzoeken staat ECN 
data. ECN onderkent zelf dat deze omgeven zijn met ‘grote onzekereidsfactoren’. Mede 
veroorzaakt omdat de (door ECN) geraadpleegde industrie ‘uit concurrentieoverwegingen’ 
geen detailinformatie wenst te geven. 
Eerder onderzoek gedaan op basis van waterdiepte, windsnelheid en afstand heeft 
geresulteertd in een maximaal SDE+ bedrag van van 12,4 cent voor 2016. De winnende 
tender van Borssele (7,26 cent/kWh) laat zien dat de gebruikte data achterhaald is en een 
zeer hoge ‘voorzichtigheidsfactor’ heeft. Dit geldt ook voor de door ECN in hun rekenmodel 
gebruikte 8,35% financieringsrente, waar in de MKBA momenteel 3% voorgeschreven wordt. 
Dit heeft ook effect op de kostenvergelijkingen tussen IJmuiden Ver en Hollandse Kust. 
IJmuiden Ver kent veel minder obstakels dan Hollandse Kust en is daardoor makkelijker te 
ontwikkelen. 
Aanlanding voor Hollandse Kust Zuid zal plaatsvinden op hetzij Wateringen of de 
Maasvlakte. Beiden zijn lastig. Wateringen doordat er door een historisch landschap 
gegraven moet worden, IJmuiden Ver omdat de kabel door de vaargeul aangelegd moet 
worden. De aanlandingspunten voor IJmuiden Ver kennen deze obstakels niet. Dit zal 
ongetwijfeld een – niet door ons berekend – kosteneffecdt hebben. 
Afname productiviteit bestaande windparken 
Uit onderzoek11 is gebleken dat de energieopbrengst van Luchterduinen, als gevolg van de 
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realisatie van alle vier de kavels van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), maximaal 
7,8 % lager zal zijn. Voor windpark Egmond aan Zee en het Prinses Amalia windpark wordt 
de afname van de energieopbrengst berekend op 1,6 %. 
Reactie 
De opbrengst neemt af bij ontwikkeling van meer locaties. 
Is er onderzoek gedaan naar het cumuliatieve effect zoals hierboven omschreven? Waar is 
dat onderzoek in te zien. 
Waarom wordt niet gekozen voor een locatie IJmuiden Ver, waar de hogere windopbrengst 
(ruim 8%) ruimschoots opweegt tegen de hier genoemde productieafname? Of, waar anders 
gezegd, gekozen kan worden voor 8% minder turbines waarbij de opbrengsten gelijk 
blijven? 
Zichtbaarheid vanaf de kust 
De zichtbaarheid van de windparken is in het MER aan de hand van kwalitatieve en 
kwantitatieve criteria in kaart gebracht. De zichtbaarheid van de windturbines kan op basis 
van deze criteria objectief worden weergegeven. De afstand waarop een object voor het 
menselijke oog nog zichtbaar is, hangt af van een aantal factoren: 
– Eigenschappen van het object 
– De kromming van de aarde 
– De visus van het menselijke oog 
– De meteorologische omstandigheden 
Uit het MER (zichtbaarheidsanalyse) volgt dat het windpark maximaal 17,25 % van de tijd 
gedurende de zomermaanden (1 mei – 30 september) in de dagperiode (07.00 uur – 21.00 
uur), vanaf het dichtstbijzijnde strand op land (Noordwijk) zichtbaar is. Buiten de 
zomerperiode is het zichtbaarheidspercentage van de windturbines lager. Daarnaast is het 
zichtbaarheidspercentage van de windturbines vanuit andere locaties aan de kust die verder 
van het windpark liggen lager, respectievelijk Zandvoort (9,57 %), Scheveningen (3,16 %) 
en Hoek van Holland (0,32 %). 
De zichtbaarheid van de windturbines vanaf de kustgebieden wordt voornamelijk bepaald 
door de weersomstandigheden en in mindere mate door de grootte van de turbines. Grotere 
windturbines zijn bij goede zichtomstandigheden wel tot een grotere afstand zichtbaar. 
Echter bij het gebruik van windturbines met een groter vermogen, zullen er minder turbines 
nodig zijn om tot hetzelfde vermogen te komen. 
Er wordt het volgende gesteld: ‘De mate waarin de aanwezigheid van windparken de 
beleving van het landschap en met name het vrije uitzicht over zee beïnvloedt, is niet voor 
iedereen eenduidig vast te stellen op basis van objectieve criteria. Beleving is subjectief, wat 
betekent dat dit voor eenieder anders kan zijn.’ 
Reactie 
Zoals de Rijksstructuurvisie WIndenergie op Zee – aanvullng gebied Hollandse Kust (hierna 
RSVHK) al aangeeft, is er bij zowel de plaatsing op 12 mijl als op 10 mijl sprake van een 
zeer dominante situatie. De aangehaalde cijfers (25% / 35% zichtbaarheid gedurende het 
jaar) zijn misleidend en staan bovendien in schril contrast met het Ontwerp Kavelbersluit 
Windenergie Hollandse Kust, hierboven weergegeven. 
De zichtbaarheid gedurende bijvoorbeeld de zomer is aanmerkelijk hoger. Volgens KNMI 
data in de zomer 45%  / 55%van de tijd (daglicht). Uit onze eigen observaties zijn de 
turbines bij daglicht mee dan 50% van de tijd zichtbaar, bij nacht zelfs meer dan 80% van 
de tijd. 
Dit observaties worden ook onderschreven door de zichtbaarheidsmetingen welke door het 
KNMI voor Schiphol en De Kooy gemeten zijn. (Zie bijlage 1 en 2). Hieruit blijkt dat de 
zichtbaarheid gedurende deze willekeurige periode ruim meer dan 50% van de meetperiode 
beslaat. 
Graag willen wij toelichting op beide afwijkende – door u gepubliceerde – percentages 
zichtbaarheid. 
Graag willen wij toelichting op de afwijking van beide rapporten t.o.v. de door ons in de 
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bijlagen aangeleverde percentages zichtbaarheid en de afstanden waarover deze zichtbaar 
zouden zijn. 
Reactie beleving 
Beleving is subjectief. Stoort men zich aan wat men ziet of doet men dat niet. Wat wel 
duidelijk meetbaar is, is de zichtbaarheid. Wij vinden in dit besluit geen (langjarige) 
zichtbaarheidmeting van bijvoorbeeld Luchterduinen of Amalia. Uitsluitend afgeleide, 
geextrapoleerde metingen, die bovendien sterk afwijken van de metingen zoals in de bijlage 
1 en 2 staan. 
De alinea waarin de beleving benoemd wordt, is daarmee suggestief en niet ter zake 
doende. Wij willen van u zien wat u werkelijk gezien hebt van Luchterduinen gedurende een 
langere periode. 
Recreatie en tourisme 
De kust is een geliefde plek voor verschillende soorten recreatie. De Noordzeebadplaatsen 
zijn zowel bij binnenlandse als buitenlandse toeristen populaire bestemmingen. Daarnaast 
vinden er aan de kust veelvuldig watersportactiviteiten, recreatievaart en sportvisserij 
plaats. 
Om de effecten te onderzoeken van de windparken op de kustrecreatie- en het toerisme zijn 
er verschillende onderzoeken uitgevoerd waar tevens in het MER naar is verwezen. 
In het Decisio rapport18 is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten en de 
regionale economische impact van de aanleg van een windenergiegebied op zee op de 
kustregio. Hieruit blijkt dat de mogelijk negatieve maatschappelijke effecten op de 
strandrecreatie aanzienlijk geringer zijn dan de positieve effecten op de maatschappelijke 
kosten. Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat de effecten op de werkgelegenheid in 
de toeristische sector – hoewel niet met zekerheid te kunnen vaststellen – van beperkte 
omvang zijn. Daarnaast levert de aanleg en exploitatie van windparken op zee positieve 
werkgelegenheidseffecten op, ook voor de kustregio. 
Een aanvullend belevingsonderzoek dat op verzoek van de betrokken regionale overheden 
heeft plaatsgevonden en tegelijk met de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee 
Aanvulling Hollandse Kust aan de Tweede Kamer is toegezonden, heeft niet tot afwijkende 
conclusies geleid. 
Reactie 
In de genoemde onderzoeken worden geen juiste weergaven gebruikt van de werkelijkheid. 
Zie ook ‘Zichtbaarheid  vanaf de kust’. En zelfs dan nog wordt er door 20% van de 
ondervraagden gesteld dat zij niet meer naar de gebieden komen waar windmolens 
zichtbaar zijn. Dat heeft een enorme maatschappelijke en economische impact op de 
kustgemeenten. Eigen onafhankelijk onderzoek geeft nog ernstiger cijfers, waarbij + 30% 
van de ondervraagden aangeeft niet meer naar deze stranden te komen. 
(http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolen
s-op-strandbezoek-definitief.pdf) 
De aangehaalde ‘werkgelegenheidseffecdten en economische effecten’ zijn niet juist. Decisio 
stelt in haar rapport dat er sprake is van verlies van  ‘maximaal 1250  FTE’ en stelt daarbij 
de schade op ‘maximaal € 260 miljoen over 20 jaar’. 
Decisio baseert zich daarbij op een ‘omrijdfactor van ca 15 km en de daaruit voortvloeiende 
kosten’. Echter: 
1. Ook met 15 km omrijden blijven de windturbines zichtbaar en de wegblijvers weg. 
2. Volgens cijfers van Misset Horeca heeft een FTE op het strand een omzet van € 
80.000/jaar. 1250 FTE’s x € 80.0000 x 20 jaar levert een inkomstenderving op van € 2,25 
miljard. Toen wij Decisio om opheldering vroegen over deze afwijkende cijfers, verklaarde 
men: ‘ jullie hebben gelijk, maar zo rekenen wij niet binnen een MKBA’. 
Conclusie: De impact langs de kust is aanmerkelijk hoger dan in het aangehaalde Decisio 
rapport wordt voorgesteld en strijdig met uw afweging 6.3.2.Graag correctie hiervan. 
Daarnaast wordt hier gesteld dat ‘ echter gelet op het grote belang van windenergie, en de 
geringe negatieve effecten in vergelijking met het positieve effect op de maatschappelijke 
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kosten, worden deze negatieve effecten als aanvaardbaar beschouwd.’ 
Wij vinden dit een loze kreet, niet onderbouwd. De kosten voor  ontwikkeling van IJmuiden 
Ver . t.o.v. de Hollandse Kust zijn volgens de minister € 1,3 miljard hoger. Dit is weerlegd in 
de onderzoeken gedaan door ECN en Arde de Graaf Advies. 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ en vanuit de tenders voor Borssele I en II niet houdbaar. Ontwikkeling op 
IJmuiden Ver kan een besparing opleveren van € 1 miljard. (zie bovengenoemde link). 
Daarboven op wordt ook de schade aan de kust (zie punt 2 hierboven) verkeerd voorgesteld 
op basis van een ‘rekenmodel’ door Decisio gehanteerd. 
Weer en Klimaat 
Uit het MER blijkt dat een windpark lokaal effect kan hebben op het weer. De turbulentie van 
de atmosfeer neemt binnen een windpark toe, waardoor dit in enkele gevallen kan leiden tot 
extra wolkenvorming. Echter komt dit effect slechts zeer incidenteel voor, omdat dit zich 
alleen voordoet bij zeer specifieke meteorologische omstandigheden. Derhalve zal dit geen 
significante effecten hebben op recreatie en toerisme. 
Reactie 
Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de werkelijke effecten op lokaal niveau, 
veroorzaakt door menging van koude en warme luchtlagen. Er is derhalve ook niet bekend 
of dit ‘zeer incidenteel’ voorkomt. Daarom is de stelling dat dit geen significante effecten zal 
hebben op recreatie en toerisme, niet valide. 
Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten zijn van plaatsing van windturbines op zee 
op het weer langs de kust. 
Morfology en hydrologie 
Alle morfologische en hydrologische veranderingen die het gevolg zijn van de aanleg, 
exploitatie, verwijdering en onderhoud van het windpark zijn, voor zover de huidige kennis 
inzichten geeft, lokaal, beperkt van omvang en tijdelijk van aard. 
Reactie 
Wij kunnen niets teruglezen over amfidromen. IJmuiden Ver ligt in een amfidroomgebied. 
(zie http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/09/Ardo-De-Graaf-Advies-.pdf pagina 
13 e.v. 
Een amfidroom heeft zeer weinig getijdenverschil. Met als gevolg weinig bodemverplaatsing, 
en daardoor goedkopere fundering. Dit gegeven is niet opgenomen in MER of in het Ontwerp 
Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust. 
Wij missen onderzoek hiernaar en zouden dat graag aangevuld willen zien. 
Ecologie 
In het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust worden allerlei maatregelen en 
mitigerende acties opgenomen om scade aan ecologie te beperken. 
In bijlage 3 staat weergegeven dat IJmuiden Ver op ecologisch gebied aanmerkelijk 
gunstiger scoort dan Hollandse Kust. Controlende en mitigerende maatregelen werken 
kostenverhogend. Kunt u aangeven waarom toch gekozen wordt voor kostenverhogende 
maatregelen voor de Hollandse Kust t.o.v. IJmuiden Ver, waarbij de keuze voor Hollandse 
Kust uitsluitend gebaseerd is op vermeende meerkosten. 
Dwingende redenen van openbaar belang 
In dit hoofdstuk wordt het volgende gesteld: ‘Door de overheid is de ambitie vastgelegd om 
in het jaar 2023 23% van de jaarlijkse energiebehoefte te verkrijgen uit (meerdere typen) 
hernieuwbare (duurzame) energiebronnen. Deze doelstelling is mede ingegeven door 
ambities op Europees niveau. Ten aanzien van de betreffende bronnen valt te denken aan 
windenergie (windturbines), zonne-energie (zonnepanelen), biomassa (vergisting), bodem 
(aardwarmte) en water(kracht). Deze voorgenomen duurzame ontwikkeling en doelstelling 
zal de komende jaren voornamelijk worden toegeschreven aan windenergie, aangezien dit 
een van de goedkoopste en makkelijkste manieren is om hernieuwbare energie te 
produceren. Het onderhavige windpark in de Noordzee zal substantieel bijdragen aan de 
doelstelling. Daarnaast zal Nederland minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.’ 

0038



Reactie 
De Europese doelstelling is het terugdringen van CO2 uitstoot. In dit document wordt geen 
gewag gemaakt van de impact van deze ontwikkelingen op het terugdringen van de CO2 
uitstoot, noch wat de verwachte / berekende bijdrage is van de locaties Hollandse Kust 
hierop. Graag willen wij deze onderbouwde verwachtingen opgenomen zien. 
Algemeen 
Het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust bol  van de algemeenheden en 
onzekerheden. Veel gebruikte woorden als ‘kunnen (76 keer), kan (125 keer) mogelijk( 69 
keer)’ 
geven een beeld van onzorgvuldigheid en veel voorbehoud. 
Ten slotte: 
• Wij zijn van mening dat het voornemen plaatsing van windturbinevelden in het zicht 
van onze kust stoelt op ondoordachte, niet goed uitgewerkte onderbouwingen, achterhaalde 
gegevens (ECN, Decisio) en geen c.q. onvoldoende rekening houdt met de effecten op lokaal 
niveau. (Motivaction, Decisio) 
• Wij zijn van mening dat EZ de tijdsdruk als leidend neemt, in plaats van verantwoord 
bestuur. 
• Wij zijn van mening dat de economische belangen voorrang krijgen ten opzichte van 
de leefbaarheids- en belevingsbelangen. People, planet, profit. 
• Wij zijn van mening dat een van de laatste ongerepte natuurgebieden onherstelbaar 
veranderd wordt. 
• Wij zijn van mening dat IJmuiden Ver in deze fase nooit een serieus alternatief is en 
stoelen dit op gesprekken met EZ, discussies in de deelname aan participatiebijeenkomsten, 
maar vooral aan het gekozen argument (vermeende) meerkosten. Zonder dat door EZ / I&M 
grondig onderzocht is of dit stand houdt bij een grotere aanbesteding op 1 locatie met ca. 
10% meer windopbrengst. 
• Wij zijn van mening dat de volksgezondheid, door het wegnemen van de 
eindeloosheid van de zee, op termijn schade zal ondervinden. 
De ontwikkeling Hollandse Kust houdt geen rekening met zaken die niet in geld te vatten 
zijn, maar in ‘waarde’. 
Bezoekers beleven de weidsheid van de lege horizon, de rust die de zee uitstraalt en de 
prachtige zonsondergangen. Dit alles wordt teniet gedaan en ingeruild voor een vermeende 
kostenbesparing van € 1,3 miljard. Inmiddels zijn al deze hieraan ten grondslag liggende 
berekeningen achterhaald door de in opdracht van Stichting Vrije Horizon uitgevoerde 
studies en door de uitkomsten van de winnende tender bij Borssele. 
We hebben in Nederland maar één kust. Die wordt totaal volgezet met zeer zichtbare 
windturbines. Je kunt die horizon, die vrijheid, maar één keer verpesten. Wij roepen u op 
dat niet te doen! 
Zoals  van Groen links zegt: ‘Wij kennen bijna overal de prijs van, maar van 
bijna niets de waarde’. 
Wat vindt u de waarde van deze beleving? 
 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja , de belangen van de bewoners van de kustplaatsen en de waardevermindering van de 
woningen van de bewoners, die nu nog vrij uitzicht hebben op de zee en horizon. 
De inbreng van de gemeenten. Er wordt zelfs niet naar ze geluisterd en bij een bijeenkomst 
in Den Haag is zelfs geen een politicus op komen dagen om te luisteren naar de betreffende 
gemeentebesturen.  
 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ja, de waarde van mij appartement zal fors dalen. Het scheelt nogal wat of ik een vrij 
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uitzicht heb op zee, zonsondergangen e.d. of dat ik naar een hoog hek voor de kust zit te 
kijken. Tevens mag ik in de donkere uren van de dag genieten van rood knipperende 
kerstverlichting op die masten. Toen ik enkele jaren geleden ons appartement kocht was er 
nog geen spraken van deze horizonvervuiling. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ja, de alternatieven zijn inmiddels betaalbaar en efficiënter (IJmuiden Ver). 
 
Reactie  
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Verzonden: Dinsdag 27 september 2016 19:33 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten? 
De minister schrijft op p. 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin 
beide kavels 1 en 2 zijn ondergebracht in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, 
en dat daarmee dus de belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al heeft 
plaatsgevonden. Een mooi schot voor de boeg, maar niet zo indrukwekkend als men zich 
realiseert dat de onderbouwing van de locatie in het Nationale Waterplan (de vermeende 
lage kosten, zie hierboven) uiterst wankel is. Dit is een geval van bestuurlijke kortzichtigheid 
in de breedste zin des woords. 
 
De minister verwijst naar onderzoek door ECN naar de extra kosten van verder weg bouwen, 
op IJmuiden Ver. De kosten waar hij naar verwijst zijn niet goed onderbouwd, en 
waarschijnlijk veel lager dan de € 1,3 mld (investeringen) respectievelijk € 3 mld (totale 
kosten, inclusief rente en onderhoud) die de minister heeft genoemd. Kort samengevat: de 
meerkosten van verder weg bouwen zijn ongeveer half zo hoog als de minister zegt; verder 
weg waait het harder en zijn er dus meeropbrengsten, die onvoldoende worden 
meegewogen, en bovendien zijn er op de locatie IJmuiden Ver diverse combinatie- en 
schaalvoordelen te verwachten die op de locaties van Hollandse Kust minder of niet 
optreden.  Ik verwijs kortheidshalve naar het onderzoek dat Stichting Vrije Horizon heeft 
laten uitvoeren 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ , en naar het extreem grote verschil tussen de verwachte kosten van de eerste 
Borssele tender en de uitkomst: 7,27 ct/kWh ipv 12,4 ct/kWh excl. netaansluiting,  meer 
dan 30 % lager dus. Volop aanleiding om de vermeende meerkosten van IJmuiden Ver nog 
eens onbevooroordeeld te laten onderzoeken. 
 
Verder is de landschappelijke impact veel ernstiger dan uit de analyse van de 
ontwerpkavelbesluiten blijkt. Om meerdere redenen. Ten eerste kloppen de 
zichtbaarheidsdata niet met mijn eigen waarneming. Daar heb ik als kustbewoner en 
veelvuldig strandbezoeker toevallig enig verstand van. Wij zien windpark Luchterduinen, op 
23 km afstand van onze kust, duidelijk vaker dan de in de MER bij dit kavelbesluit 
aangegeven 17,3 % van de tijd. Die 17,3% is helemaal niet geloofwaardig; het is in 
werkelijkheid minstens het dubbele, en waarschijnlijk nog meer. De KNMI waarnemingen 
waarop de zichtconclusies van de kavelbesluiten zijn gebaseerd, zijn waarnemingen over een 
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periode in het verleden – slechts tot 2002, daarna zijn de waarnemingen in IJmuiden 
gestaakt -  waarin het zicht aantoonbaar lager was dan nu, vanwege de inmiddels sterk 
verbeterde luchtkwaliteit. Ten tweede rept het ontwerpkavelbesluit niet over de  dominantie 
van de voorziene  windmolenparken. Gesuggereerd wordt in de MER rapportage van 
Pondera  dat slechts 30% van je blik door de windparken wordt bezet. Maar in werkelijkheid 
zien mensen maar 60 graden breed – zie de veel genuanceerdere MER analyse van Royal 
Haskoning DHV / Grontmij - en dan wordt met alleen de kavels 1 en 2 al bijna je hele 
blikveld in beslag genomen. Helemaal geen aandacht wordt besteed aan de onvermijdelijk 
rommelige, industriële aanblik van de twee kavels. Je gaat niet alleen veel windmolens zien, 
maar wat je gaat zien wordt nog eens foeilelijk ook. Hoeven we dat niet mee te wegen? 
Pondera gaat er niet op in, de minister evenmin. Ten slotte is het maar zeer de vraag of 
Nederland met zijn zeer grote luchthaven het zal aandurven om de verlichting van de 
windparken s nachts grotendeels te dimmen –  eerst niet meer zien, dan geloven. 
 
Ik merk nog één ding extra op: het idee dat de eerste verstoring in het landschap de ergste 
is, en iedere volgende successievelijk minder zwaar telt, dat idee deel ik helemaal niet. Een 
paar verspreide objecten in zee, of een klein windpark, daar liggen we niet van wakker. Van 
een kolossaal windpark, dat onze vrije zee gevoelsmatig degradeert tot een soort randmeer, 
zijn we beslist niet gecharmeerd. 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, in de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel 
uitmaken van een groter project, met nog 2 extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier 
van werken. We snappen toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het 
totale project van 2100 MW moet kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om 
te kunnen zeggen dat het wel meevalt. 
Nederland heeft nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, en straks één van 
de lelijkste. Ons woongebied zal erdoor verloederen. De minister verwacht dat de mensen 
toch wel blijven komen. Zelfs als hij daarin gelijk zou hebben, wat we nog maar moeten 
afwachten, dan zullen de meeste mensen minder genieten dan vroeger. Daarmee is 
onvoldoende rekening gehouden in de tot dusverre uitgevoerde onderzoeken. 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Deze kavelbesluiten, en de voorgenomen aanpassing van de Rijkstructuurvisie Wind op Zee, 
zijn slecht voor de Hollandse kust, voor Noordwijk, en dus ook voor mij. Het grote belang 
voor de hele kust is om een beschermd zeegezicht te hebben en te houden, het is 
onaanvaardbaar dat met zo-n belangrijk natuurgebied als de zee en de vrije horizon 
geknoeid gaat worden, we kunnen en moeten daarvoor als samenleving niet 
verantwoordelijk willen zijn. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben helemaal niet tegen windenergie op zee, geenszins. Wat mij betreft zou de transitie 
naar schone energie sneller moeten gaan. Daar is ruimte voor, op IJmuiden Ver, en in onze 
nationale budgetten (door de tot dusverre te hoge reserveringen, vanwege de te 
pessimistische kostenschattingen). Stap na een kort en niet-vooringenomen aanvullend 
validatie-onderzoek over naar IJmuiden Ver, en laten we dan eendrachtig daar de schouders 
onder zetten, zodat we uiteindelijk meer realiseren dan de Energieakkoord doelstellingen! 
In Duitsland, waar de acceptatie van schone energie zeer groot is, worden de meeste 
offshore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust gebouwd, en daar is dat bewust 
beleid  https://www.wind-energie.de/en/policy/offshore. In de UK en Denemarken 
evenzeer. Waarom moet Nederland, nota bene met het dichtstbevolkte achterland, hierin 
afwijken? 
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Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De minister schrijft op p. 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin 
beide kavels 1 en 2 zijn ondergebracht in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, 
en dat daarmee dus de belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al heeft 
plaatsgevonden. Een mooi schot voor de boeg, maar niet zo indrukwekkend als men zich 
realiseert dat de onderbouwing van de locatie in het Nationale Waterplan (de vermeende 
lage kosten) uiterst wankel is. Dit is een geval van bestuurlijke kortzichtigheid. 
 
De minister verwijst naar onderzoek door ECN naar de extra kosten van verder weg bouwen, 
op IJmuiden Ver. De kosten waar hij naar verwijst zijn niet goed onderbouwd, en 
waarschijnlijk veel lager dan de € 1,3 mld (investeringen) respectievelijk € 3 mld (totale 
kosten, inclusief rente en onderhoud) die de minister heeft genoemd. Kort samengevat: de 
meerkosten van verder weg bouwen zijn ongeveer half zo hoog als de minister zegt; verder 
weg waait het harder en zijn er dus meeropbrengsten, die onvoldoende worden 
meegewogen, en bovendien zijn er op de locatie IJmuiden Ver diverse combinatie- en 
schaalvoordelen te verwachten die op de locaties van Hollandse Kust minder of niet 
optreden.Verder is de landschappelijke impact veel ernstiger dan uit de analyse van de 
ontwerpkavelbesluiten blijkt. Om meerdere redenen. Ten eerste kloppen de 
zichtbaarheidsdata niet met mijn eigen waarneming. Daar heb ik als kustbewoner en 
veelvuldig strandbezoeker toevallig enig verstand van. Wij zien windpark Luchterduinen, op 
23 km afstand van onze kust, duidelijk vaker dan de in de MER bij dit kavelbesluit 
aangegeven 17,3 % van de tijd. Die 17,3% is helemaal niet geloofwaardig; het is in 
werkelijkheid minstens het dubbele, en waarschijnlijk nog meer. De KNMI waarnemingen 
waarop de zichtconclusies van de kavelbesluiten zijn gebaseerd, zijn waarnemingen over een 
periode in het verleden – slechts tot 2002, daarna zijn de waarnemingen in IJmuiden 
gestaakt -  waarin het zicht aantoonbaar lager was dan nu, vanwege de inmiddels sterk 
verbeterde luchtkwaliteit. Ten tweede rept het ontwerpkavelbesluit niet over de  dominantie 
van de voorziene  windmolenparken. Gesuggereerd wordt in de MER rapportage van 
Pondera  dat slechts 30% van je blik door de windparken wordt bezet. Maar in werkelijkheid 
zien mensen maar 60 graden breed – zie de veel genuanceerdere MER analyse van Royal 
Haskoning DHV / Grontmij - en dan wordt met alleen de kavels 1 en 2 al bijna je hele 
blikveld in beslag genomen. Helemaal geen aandacht wordt besteed aan de onvermijdelijk 
rommelige, industriële aanblik van de twee kavels. Je gaat niet alleen veel windmolens zien, 
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maar wat je gaat zien wordt nog eens foeilelijk ook. Hoeven we dat niet mee te wegen? 
Pondera gaat er niet op in, de minister evenmin. Ten slotte is het maar zeer de vraag of 
Nederland met zijn zeer grote luchthaven het zal aandurven om de verlichting van de 
windparken s nachts grotendeels te dimmen –  eerst niet meer zien, dan geloven. 
 
Ik merk nog één ding extra op: het idee dat de eerste verstoring in het landschap de ergste 
is, en iedere volgende successievelijk minder zwaar telt, dat idee deel ik helemaal niet. Een 
paar verspreide objecten in zee, of een klein windpark, daar liggen we niet van wakker. Van 
een kolossaal windpark, dat onze vrije zee gevoelsmatig degradeert tot een soort randmeer, 
zijn we beslist niet gecharmeerd.  
 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, in de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel 
uitmaken van een groter project, met nog 2 extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier 
van werken. We snappen toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het 
totale project van 2100 MW moet kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om 
te kunnen zeggen dat het wel meevalt. 
Nederland heeft nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, en straks één van 
de lelijkste. Ons woongebied zal erdoor verloederen. De minister verwacht dat de mensen 
toch wel blijven komen. Zelfs als hij daarin gelijk zou hebben, wat we nog maar moeten 
afwachten, dan zullen de meeste mensen minder genieten dan vroeger. Daarmee is 
onvoldoende rekening gehouden in de tot dusverre uitgevoerde onderzoeken. 
 
Hoe dichter de windmolens bij de kust worden geplaatst des te meer zal de windkracht aan 
de kust worden verminderd. Dit betekent dat het rendement van de windmolens op het 
vaste land ook meer zal verminderen. Met deze interactie van de windmolens op zee en het 
vaste land wordt geen rekening gehouden. 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Deze kavelbesluiten, en de voorgenomen aanpassing van de Rijkstructuurvisie Wind op Zee, 
zijn slecht voor de Hollandse kust, voor Noordwijk, en dus ook voor mij. Ons woongebied zal 
erdoor verloederen. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben helemaal niet tegen windenergie op zee. Wat mij betreft zou de transitie naar schone 
energie sneller moeten gaan. Daar is ruimte voor, op IJmuiden Ver, en in onze nationale 
budgetten (door de tot dusverre te hoge reserveringen, vanwege de te pessimistische 
kostenschattingen). Stap na een kort en niet-vooringenomen aanvullend validatie-onderzoek 
over naar IJmuiden Ver, zodat we uiteindelijk meer realiseren dan de Energieakkoord 
doelstellingen! 
In Duitsland, waar de acceptatie van schone energie zeer groot is, worden de meeste 
offshore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust gebouwd, en daar is dat bewust 
beleid 
 
Reactie  
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Verzonden: Dinsdag 27 september 2016 21:04 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
zie bijlage 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
zie bijlage 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
zie bijlage 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
zie bijlage 
 
Reactie  
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Zienswijze Kavelbesluiten I en II.     Noordwijk 01.09.2016 

 

 

1. In planMER (PlanMER en PB windenergie op zee binnen 12mijlszone) worden mitigerende 

maatregelen voorgesteld om de dominantie van de te bouwen windturbines binnen de 12 NM te 

verkleinen. De plaatsing van de windturbines ten opzichte van elkaar binnen en buiten de 12 NM kan 

veel uitmaken voor het zichtbeeld en zicht op de windturbines. Bepaalde strukturen kunnen meer of 

minder opvallen. 

Door nu al kavelbesluiten voor HKZ buiten de 12 NM zone vastestellen kunnen de mitigerende 

maatregelen misschien niet optimaal effect hebben (omdat de plaatsing van de turbines buiten de 12 

NM al vast komt te liggen). 

De kavelbesluiten moeten daarom pas genomen worden als bekend is welke variant gekozen gaat 

worden, zodat dan mitigerende maatregelen optimaal kunnen worden toegepast.  

 

 

2.  Verder moet de beslissing om te kiezen voor een variant, d.w.z. Ijmuiden Ver, Nul-alternatief, 

Routekaart- of Voorkeursvariant, genomen worden met in achtname van de ontwikkelingen en 

voortgang van de bijdragen van de andere maatregelen om de 16% doelstelling te halen 

(bezuinigingen, biomassa, zonneenergie etc.).  

Het kan heel goed zijn dat de keuze voor Ijmuiden Ver (met de hoogste energiebijdrage op zee) die 

nu de meest dure en minst kostenefficiente ten opzichte van de andere varianten op zee lijkt, later 

juist de meest goedkope en dus de meest kostenefficiente keuze blijkt wanneer alle maatregelen te 

samen bekeken worden.  Stel dat de windenergie op zee gerealiseerd wordt volgens de Routekaart- 

of Voorkeursvariant en straks blijkt dat we de 16% niet gaan halen met alle maatregelen te samen, 

dan zijn achteraf extra maatregelen benodigd (als we tenminste geen desastreuse millieurampen 

willen hebben).  Deze extra maatregelen kunnen wel eens veel duurder uitvallen dan wanneer direkt 

gekozen wordt voor  Ijmuiden Ver en de 16% wel direct behaald wordt. 

Ook daarom moeten de kavelbesluiten pas genomen worden als bekend is welke variant gekozen 

gaat worden. 

 

 

3. Als er dan toch nu al besloten moet worden over de inrichting van het aangewezen gebied HKZ 

dan lijkt het beter de tubines in dit gebied zo ver mogelijk ten westen te plaatsen, en niet zoals 

voorgesteld tot vlak aan de 12NM grens. Dit om de vogende redenen: 

- Minder horizonvervuiling 
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- Hogere energieopbrengst met hetzelfde standaard 700 MW park; in het westelijk deel van HKZ 

waait het harder dan in het gedeelte vlak tegen de 12NM grens aan, daarom is het aantal vollasturen 

hoger.  

- Mogelijk hogere kostenefficientie: zoals uit punt 2. hierboven volgt m.b.t. Ijmuiden Ver, kan 

bouwen in het meer westelijke gedeelte uiteindelijk juist kostenefficienter zijn. 
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Verzonden: Woensdag 28 september 2016 09:30 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie:  
Mede namens:  
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
het is een enorme vorm van horizon vervuiling!!!! 
 
Reactie  
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Verzonden: Woensdag 28 september 2016 09:38 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie:  
Mede namens:  
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
wees voorzichtig met een ongeschonden en bijzonder mooie HORIZON, ER IS AL 
VOLDOENDE VERPRUTST!!!!!! 
 
Reactie  
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Verzonden: Woensdag 28 september 2016 10:27 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De minister schrijft op p. 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin 
beide kavels 1 en 2 zijn ondergebracht in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, 
en dat daarmee dus de belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al heeft 
plaatsgevonden. 
Van een feitelijke belangen afweging is in het NWP geen sprake, aangezien het NWP zeer 
abstract is en die afweging niet op een grondige analyse van de milieu effecten incl 
landschappelijke aspecten heeft plaats gevonden.  
 
De minister verwijst naar onderzoek door ECN naar de extra kosten van verder weg bouwen, 
op IJmuiden Ver. De kosten waar hij naar verwijst zijn niet goed onderbouwd, en 
waarschijnlijk veel lager dan de € 1,3 mld (investeringen) respectievelijk € 3 mld (totale 
kosten, inclusief rente en onderhoud) die de minister heeft genoemd. Kort samengevat: de 
meerkosten van verder weg bouwen zijn ongeveer half zo hoog als de minister zegt; verder 
weg waait het harder en zijn er dus meeropbrengsten, die onvoldoende worden 
meegewogen, en bovendien zijn er op de locatie IJmuiden Ver diverse combinatie- en 
schaalvoordelen te verwachten die op de locaties van Hollandse Kust minder of niet 
optreden.  Ik verwijs kortheidshalve naar het onderzoek dat Stichting Vrije Horizon heeft 
laten uitvoeren 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ , en naar het extreem grote verschil tussen de verwachte kosten van de eerste 
Borssele tender en de uitkomst: 7,27 ct/kWh ipv 12,4 ct/kWh excl. netaansluiting,  meer 
dan 30 % lager dus. Volop aanleiding om de vermeende meerkosten van IJmuiden Ver nog 
eens onbevooroordeeld te laten onderzoeken.  
 
Verder is de landschappelijke impact veel ernstiger dan uit de analyse van de 
ontwerpkavelbesluiten blijkt. Om meerdere redenen. Ten eerste kloppen de 
zichtbaarheidsdata niet met mijn eigen waarneming. Daar heb ik als kustbewoner en 
veelvuldig strandbezoeker toevallig enig verstand van. Wij zien windpark Luchterduinen, op 
23 km afstand van onze kust, duidelijk vaker dan de in de MER bij dit kavelbesluit 
aangegeven 17,3 % van de tijd. Die 17,3% is helemaal niet geloofwaardig; het is in 
werkelijkheid minstens het dubbele, en waarschijnlijk nog meer. De KNMI waarnemingen 
waarop de zichtconclusies van de kavelbesluiten zijn gebaseerd, zijn waarnemingen over een 
periode in het verleden – slechts tot 2002, daarna zijn de waarnemingen in IJmuiden 
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gestaakt -  waarin het zicht aantoonbaar lager was dan nu, vanwege de inmiddels sterk 
verbeterde luchtkwaliteit. Ten tweede rept het ontwerpkavelbesluit niet over de  dominantie 
van de voorziene  windmolenparken. Gesuggereerd wordt in de MER rapportage van 
Pondera  dat slechts 30% van je blik door de windparken wordt bezet. Maar in werkelijkheid 
zien mensen maar 60 graden breed – zie de veel genuanceerdere MER analyse van Royal 
Haskoning DHV / Grontmij - en dan wordt met alleen de kavels 1 en 2 al bijna je hele 
blikveld in beslag genomen. Helemaal geen aandacht wordt besteed aan de onvermijdelijk 
rommelige, industriële aanblik van de twee kavels. Je gaat niet alleen veel windmolens zien, 
maar wat je gaat zien wordt nog eens foeilelijk ook. Hoeven we dat niet mee te wegen? 
Pondera gaat er niet op in, de minister evenmin. Ten slotte is het maar zeer de vraag of 
Nederland met zijn zeer grote luchthaven het zal aandurven om de verlichting van de 
windparken s nachts grotendeels te dimmen –  eerst niet meer zien, dan geloven. 
 
 
Ik merk nog één ding extra op: het idee dat de eerste verstoring in het landschap de ergste 
is, en iedere volgende successievelijk minder zwaar telt, dat idee deel ik helemaal niet. Een 
paar verspreide objecten in zee, of een klein windpark, daar liggen we niet van wakker. Van 
een kolossaal windpark, dat onze vrije zee gevoelsmatig degradeert tot een soort randmeer, 
zijn we beslist niet gecharmeerd. 
 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, in de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel 
uitmaken van een groter project, met nog 2 extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier 
van werken. We snappen toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het 
totale project van 2100 MW moet kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om 
te kunnen zeggen dat het wel meevalt. 
 
Nederland heeft nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, en straks één van 
de lelijkste. Ons woongebied zal erdoor verloederen. De minister verwacht dat de mensen 
toch wel blijven komen. Zelfs als hij daarin gelijk zou hebben, wat we nog maar moeten 
afwachten, dan zullen de meeste mensen minder genieten dan vroeger. Daarmee is 
onvoldoende rekening gehouden in de tot dusverre uitgevoerde onderzoeken. 
 
 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Deze kavelbesluiten, en de voorgenomen aanpassing van de Rijkstructuurvisie Wind op Zee, 
zijn slecht voor de Hollandse kust, voor Noordwijk, en dus ook voor mij. Ons woongebied zal 
erdoor verloederen.  
 
 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben helemaal niet tegen windenergie op zee, geenszins. Wat mij betreft zou de transitie 
naar schone energie sneller moeten gaan. Daar is ruimte voor, op IJmuiden Ver, en in onze 
nationale budgetten (door de tot dusverre te hoge reserveringen, vanwege de te 
pessimistische kostenschattingen). Stap na een kort en niet-vooringenomen aanvullend 
validatie-onderzoek over naar IJmuiden Ver, en laten we dan eendrachtig daar de schouders 
onder zetten, zodat we uiteindelijk meer realiseren dan de Energieakkoord doelstellingen! 
 
In Duitsland, waar de acceptatie van schone energie zeer groot is, worden de meeste 
offshore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust gebouwd, en daar is dat bewust 
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beleid  https://www.wind-energie.de/en/policy/offshore. In de UK en Denemarken 
evenzeer. Waarom moet Nederland, nota bene met het dichtstbevolkte achterland, hierin 
afwijken?  
 
  
 
 
 
Reactie  
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Verzonden: Woensdag 28 september 2016 12:47 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De minister schrijft op p 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin 
beide kavels 1 en 2 zijn ondergebracht  in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, 
en dat daarmee dus de belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al heeft 
plaatsgevonden. Een mooi schot voor de boeg, maar niet zo indrukwekkend als men zich 
realiseert dat de onderbouwing van de locatie in het Nationale Waterplan (de vermeende 
lage kosten, zie hierboven) uiterst wankel is. Dit is een geval van bestuurlijke kortzichtigheid 
in de breedste zin des woords. 
 
De minister verwijst naar onderzoek door ECN naar de extra kosten van verder weg bouwen, 
op IJmuiden Ver. De kosten waar hij naar verwijst zijn niet goed onderbouwd, en 
waarschijnlijk veel lager dan de € 1,3 mld (investeringen) respectievelijk € 3 mld (totale 
kosten, inclusief rente en onderhoud) die de minister heeft genoemd. Kort samengevat: de 
meerkosten van verder weg bouwen zijn ongeveer half zo hoog als de minister zegt; verder 
weg waait het harder en zijn er dus meeropbrengsten, die onvoldoende worden 
meegewogen, en bovendien zijn er op de locatie IJmuiden Ver diverse combinatie- en 
schaalvoordelen te verwachten die op de locaties van Hollandse Kust minder of niet 
optreden.  Ik verwijs kortheidshalve naar het onderzoek dat Stichting Vrije Horizon heeft 
laten uitvoeren 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ , en naar het extreem grote verschil tussen de verwachte kosten van de eerste 
Borssele tender en de uitkomst: 7,27 ct/kWh ipv 12,4 ct/kWh excl. netaansluiting,  meer 
dan 30 % lager dus. Volop aanleiding om de vermeende meerkosten van IJmuiden Ver nog 
eens onbevooroordeeld te laten onderzoeken. 
 
Verder is de landschappelijke impact veel ernstiger dan uit de analyse van de 
ontwerpkavelbesluiten blijkt. Om meerdere redenen. Ten eerste kloppen de 
zichtbaarheidsdata niet met mijn eigen waarneming. Daar heb ik als kustbewoner en 
veelvuldig strandbezoeker toevallig enig verstand van. Wij zien windpark Luchterduinen, op 
23 km afstand van onze kust, duidelijk vaker dan de in de MER bij dit kavelbesluit 
aangegeven 17,3 % van de tijd. Die 17,3% is helemaal niet geloofwaardig; het is in 
werkelijkheid minstens het dubbele, en waarschijnlijk nog meer. De KNMI waarnemingen 
waarop de zichtconclusies van de kavelbesluiten zijn gebaseerd, zijn berekende 
waarnemingen van een nogal twijfelachtig weerstation (IJmuiden), géén directe 
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waarnemingen. Over een periode in het verleden – slechts tot 2002, daarna zijn de 
waarnemingen in IJmuiden gestaakt -  waarin het zicht aantoonbaar lager was dan nu, 
vanwege de inmiddels sterk verbeterde luchtkwaliteit. Ten tweede rept het 
ontwerpkavelbesluit niet over de  dominantie van de voorziene  windmolenparken. 
Gesuggereerd wordt in de MER rapportage van Pondera  dat slechts 30% van je blik door de 
windparken wordt bezet. Maar in werkelijkheid zien mensen maar 60 graden breed – zie de 
veel genuanceerdere MER analyse van Royal Haskoning DHV / Grontmij - en dan wordt met 
alleen de kavels 1 en 2 al bijna je hele blikveld in beslag genomen. Helemaal geen aandacht 
wordt besteed aan de onvermijdelijk rommelige, industriële aanblik van de twee kavels. Je 
gaat niet alleen veel windmolens zien, maar wat je gaat zien wordt nog eens foeilelijk ook. 
Hoeven we dat niet mee te wegen? Pondera gaat er niet op in, de minister evenmin. Ten 
slotte is het maar zeer de vraag of Nederland met zijn zeer grote luchthaven het zal 
aandurven om de verlichting van de windparken s nachts grotendeels te dimmen –  eerst 
niet meer zien, dan geloven. 
 
Ik merk nog één ding extra op: het idee dat de eerste verstoring in het landschap de ergste 
is, en iedere volgende successievelijk minder zwaar telt, dat idee deel ik helemaal niet. Een 
paar verspreide objecten in zee, of een klein windpark, daar liggen we niet van wakker. Van 
een kolossaal windpark, dat onze vrije zee gevoelsmatig degradeert tot een soort randmeer, 
zijn we beslist niet gecharmeerd.  
 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, in de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel 
uitmaken van een groter project, met nog 2 extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier 
van werken. We snappen toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het 
totale project van 2100 MW moet kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om 
te kunnen zeggen dat het wel meevalt. 
Nederland heeft nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, en straks één van 
de lelijkste. Ons woongebied zal erdoor verloederen. De minister verwacht dat de mensen 
toch wel blijven komen. Zelfs als hij daarin gelijk zou hebben, wat we nog maar moeten 
afwachten, dan zullen de meeste mensen minder genieten dan vroeger. Daarmee is 
onvoldoende rekening gehouden in de tot dusverre uitgevoerde onderzoeken. 
 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Deze kavelbesluiten, en de voorgenomen aanpassing van de Rijkstructuurvisie Wind op Zee, 
zijn slecht voor de Hollandse kust, voor Noordwijk, en dus ook voor mij. Ons woongebied zal 
erdoor verloederen. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben helemaal niet tegen windenergie op zee, geenszins. Wat mij betreft zou de transitie 
naar schone energie sneller moeten gaan. Daar is ruimte voor, op IJmuiden Ver, en in onze 
nationale budgetten (door de tot dusverre te hoge reserveringen, vanwege de te 
pessimistische kostenschattingen). Stap na een kort en niet-vooringenomen aanvullend 
validatie-onderzoek over naar IJmuiden Ver, en laten we dan eendrachtig daar de schouders 
onder zetten, zodat we uiteindelijk meer realiseren dan de Energieakkoord doelstellingen! 
In Duitsland, waar de acceptatie van schone energie zeer groot is, worden de meeste 
offshore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust gebouwd, en daar is dat bewust 
beleid  https://www.wind-energie.de/en/policy/offshore. In de UK en Denemarken 
evenzeer. Waarom moet Nederland, nota bene met het dichtstbevolkte achterland, hierin 
afwijken?  
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Verzonden: Woensdag 28 september 2016 14:33 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: CiEP 
Mede namens:  
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten? 
De minister schrijft op p. 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin 
beide kavels 1 en 2 zijn ondergebracht in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, 
en dat daarmee dus de belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al heeft 
plaatsgevonden. Een mooi schot voor de boeg, maar niet zo indrukwekkend als men zich 
realiseert dat de onderbouwing van de locatie in het Nationale Waterplan (de vermeende 
lage kosten, zie hierboven) uiterst wankel is. Dit is een geval van bestuurlijke kortzichtigheid 
in de breedste zin des woords. 
 
De minister verwijst naar onderzoek door ECN naar de extra kosten van verder weg bouwen, 
op IJmuiden Ver. De kosten waar hij naar verwijst zijn niet goed onderbouwd, en 
waarschijnlijk veel lager dan de € 1,3 mld (investeringen) respectievelijk € 3 mld (totale 
kosten, inclusief rente en onderhoud) die de minister heeft genoemd. Kort samengevat: de 
meerkosten van verder weg bouwen zijn ongeveer half zo hoog als de minister zegt; verder 
weg waait het harder en zijn er dus meeropbrengsten, die onvoldoende worden 
meegewogen, en bovendien zijn er op de locatie IJmuiden Ver diverse combinatie- en 
schaalvoordelen te verwachten die op de locaties van Hollandse Kust minder of niet 
optreden.  Ik verwijs kortheidshalve naar het onderzoek dat Stichting Vrije Horizon heeft 
laten uitvoeren 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ , en naar het extreem grote verschil tussen de verwachte kosten van de eerste 
Borssele tender en de uitkomst: 7,27 ct/kWh ipv 12,4 ct/kWh excl. netaansluiting,  meer 
dan 30 % lager dus. Volop aanleiding om de vermeende meerkosten van IJmuiden Ver nog 
eens onbevooroordeeld te laten onderzoeken. 
 
Verder is de landschappelijke impact veel ernstiger dan uit de analyse van de 
ontwerpkavelbesluiten blijkt. Om meerdere redenen. Ten eerste kloppen de 
zichtbaarheidsdata niet met mijn eigen waarneming. Daar heb ik als kustbewoner en 
veelvuldig strandbezoeker toevallig enig verstand van. Wij zien windpark Luchterduinen, op 
23 km afstand van onze kust, duidelijk vaker dan de in de MER bij dit kavelbesluit 
aangegeven 17,3 % van de tijd. Die 17,3% is helemaal niet geloofwaardig; het is in 

0047



werkelijkheid minstens het dubbele, en waarschijnlijk nog meer. De KNMI waarnemingen 
waarop de zichtconclusies van de kavelbesluiten zijn gebaseerd, zijn waarnemingen over een 
periode in het verleden – slechts tot 2002, daarna zijn de waarnemingen in IJmuiden 
gestaakt -  waarin het zicht aantoonbaar lager was dan nu, vanwege de inmiddels sterk 
verbeterde luchtkwaliteit. Ten tweede rept het ontwerpkavelbesluit niet over de  dominantie 
van de voorziene  windmolenparken. Gesuggereerd wordt in de MER rapportage van 
Pondera  dat slechts 30% van je blik door de windparken wordt bezet. Maar in werkelijkheid 
zien mensen maar 60 graden breed – zie de veel genuanceerdere MER analyse van Royal 
Haskoning DHV / Grontmij - en dan wordt met alleen de kavels 1 en 2 al bijna je hele 
blikveld in beslag genomen. Helemaal geen aandacht wordt besteed aan de onvermijdelijk 
rommelige, industriële aanblik van de twee kavels. Je gaat niet alleen veel windmolens zien, 
maar wat je gaat zien wordt nog eens foeilelijk ook. Hoeven we dat niet mee te wegen? 
Pondera gaat er niet op in, de minister evenmin. Ten slotte is het maar zeer de vraag of 
Nederland met zijn zeer grote luchthaven het zal aandurven om de verlichting van de 
windparken s nachts grotendeels te dimmen –  eerst niet meer zien, dan geloven. 
 
Ik merk nog één ding extra op: het idee dat de eerste verstoring in het landschap de ergste 
is, en iedere volgende successievelijk minder zwaar telt, dat idee deel ik helemaal niet. Een 
paar verspreide objecten in zee, of een klein windpark, daar liggen we niet van wakker. Van 
een kolossaal windpark, dat onze vrije zee gevoelsmatig degradeert tot een soort randmeer, 
zijn we beslist niet gecharmeerd.  
 
Ja, in de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel 
uitmaken van een groter project, met nog 2 extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier 
van werken. We snappen toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het 
totale project van 2100 MW moet kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om 
te kunnen zeggen dat het wel meevalt. 
Nederland heeft nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, en straks één van 
de lelijkste. Ons woongebied zal erdoor verloederen. De minister verwacht dat de mensen 
toch wel blijven komen. Zelfs als hij daarin gelijk zou hebben, wat we nog maar moeten 
afwachten, dan zullen de meeste mensen minder genieten dan vroeger, maar sterker nog 
zich ontzettend gaan ergeren. Daarmee is onvoldoende rekening gehouden in de tot 
dusverre uitgevoerde onderzoeken. 
 
Deze kavelbesluiten, en de voorgenomen aanpassing van de Rijkstructuurvisie Wind op Zee, 
zijn slecht voor de Hollandse kust, voor Noordwijk, en dus ook voor mij. Ons woongebied zal 
erdoor verloederen. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben helemaal niet tegen windenergie op zee, geenszins. Wat mij betreft zou de transitie 
naar schone energie sneller moeten gaan. Daar is ruimte voor, op IJmuiden Ver, en in onze 
nationale budgetten (door de tot dusverre te hoge reserveringen, vanwege de te 
pessimistische kostenschattingen). Stap na een kort en niet-vooringenomen aanvullend 
validatie-onderzoek over naar IJmuiden Ver, en laten we dan eendrachtig daar de schouders 
onder zetten, zodat we uiteindelijk meer realiseren dan de Energieakkoord doelstellingen! 
In Duitsland, waar de acceptatie van schone energie zeer groot is, worden de meeste 
offshore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust gebouwd, en daar is dat bewust 
beleid  https://www.wind-energie.de/en/policy/offshore. In de UK en Denemarken 
evenzeer. Waarom moet Nederland, nota bene met het dichtstbevolkte achterland, hierin 
afwijken?  
 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
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De belangen van de kustbewoners en hun kinderen, die dagelijks geconfronteerd zouden 
worden met een voorgoed bedorven horizon, alle Nederlanders en de toeristen die naar onze 
kust komen; deze belangen worden genegeerd. 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ik ben met mijn gezin bewoner van Noordwijk en wordt rechtstreeks geraakt in mijn belang 
om te kunnen uitkijken en genieten van een onbedorven kust en een vrije horizon. Ons aller 
woongenot van de mensen in de kustgemeenten zal op dagelijks basis geschaad worden 
door overduidelijk zicht over een groot gedeelte van de horizon op rommelige en foeilelijke 
windmolen parken. Bovendien is het mijn belang om te wonen in een land met een 
weldenkende,  verstandige en betrouwbare overheid die beslissingen neemt in het 
algemeen belang. Daar hoort deze beslissing niet bij. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ja, het kan er bij mij niet in dat zulke belangrijke en voor velen ingrijpende beslissingen 
worden genomen op basis van onjuiste gegevens of te optimistische interpretaties. Onze 
unieke vrije horizon op de Noordzee kan zo blijven, en de windmolens leveren een eindje 
verderop nog meer rendement op! 
 
Reactie  
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Verzonden: Woensdag 28 september 2016 15:28 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
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Woonplaats:  
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E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De minister schrijft op p 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin 
beide kavels 1 en 2 zijn ondergebracht  in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, 
en dat daarmee dus de belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al heeft 
plaatsgevonden. Een mooi schot voor de boeg, maar niet zo indrukwekkend als men zich 
realiseert dat de onderbouwing van de locatie in het Nationale Waterplan (de vermeende 
lage kosten, zie hierboven) uiterst wankel is. Dit is een geval van bestuurlijke kortzichtigheid 
in de breedste zin des woords. 
 
De minister verwijst naar onderzoek door ECN naar de extra kosten van verder weg bouwen, 
op IJmuiden Ver. De kosten waar hij naar verwijst zijn niet goed onderbouwd, en 
waarschijnlijk veel lager dan de € 1,3 mld (investeringen) respectievelijk € 3 mld (totale 
kosten, inclusief rente en onderhoud) die de minister heeft genoemd. Kort samengevat: de 
meerkosten van verder weg bouwen zijn ongeveer half zo hoog als de minister zegt; verder 
weg waait het harder en zijn er dus meeropbrengsten, die onvoldoende worden 
meegewogen, en bovendien zijn er op de locatie IJmuiden Ver diverse combinatie- en 
schaalvoordelen te verwachten die op de locaties van Hollandse Kust minder of niet 
optreden.  Ik verwijs kortheidshalve naar het onderzoek dat Stichting Vrije Horizon heeft 
laten uitvoeren 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ , en naar het extreem grote verschil tussen de verwachte kosten van de eerste 
Borssele tender en de uitkomst: 7,27 ct/kWh ipv 12,4 ct/kWh excl. netaansluiting,  meer 
dan 30 % lager dus. Volop aanleiding om de vermeende meerkosten van IJmuiden Ver nog 
eens onbevooroordeeld te laten onderzoeken. 
 
Verder is de landschappelijke impact veel ernstiger dan uit de analyse van de 
ontwerpkavelbesluiten blijkt. Om meerdere redenen. Ten eerste kloppen de 
zichtbaarheidsdata niet met mijn eigen waarneming. Daar heb ik als kustbewoner en 
veelvuldig strandbezoeker toevallig enig verstand van. Wij zien windpark Luchterduinen, op 
23 km afstand van onze kust, duidelijk vaker dan de in de MER bij dit kavelbesluit 
aangegeven 17,3 % van de tijd. Die 17,3% is helemaal niet geloofwaardig; het is in 
werkelijkheid minstens het dubbele, en waarschijnlijk nog meer. De KNMI waarnemingen 
waarop de zichtconclusies van de kavelbesluiten zijn gebaseerd, zijn waarnemingen over een 
periode in het verleden – slechts tot 2002, daarna zijn de waarnemingen in IJmuiden 
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gestaakt -  waarin het zicht aantoonbaar lager was dan nu, vanwege de inmiddels sterk 
verbeterde luchtkwaliteit 
http://www.staff.science.uu.nl/~delde102/CleanerAirBetterViewsMoreSunshine.pdf. Ten 
tweede rept het ontwerpkavelbesluit niet over de  dominantie van de voorziene  
windmolenparken. Gesuggereerd wordt in de MER rapportage van Pondera  dat slechts 30% 
van je blik door de windparken wordt bezet. Maar in werkelijkheid zien mensen maar 60 
graden breed – zie de veel genuanceerdere MER analyse van Royal Haskoning DHV / 
Grontmij - en dan wordt met alleen de kavels 1 en 2 al bijna je hele blikveld in beslag 
genomen. Helemaal geen aandacht wordt besteed aan de onvermijdelijk rommelige, 
industriële aanblik van de twee kavels. Je gaat niet alleen veel windmolens zien, maar wat je 
gaat zien wordt nog eens foeilelijk ook. Hoeven we dat niet mee te wegen? Pondera gaat er 
niet op in, de minister evenmin. Ten slotte is het maar zeer de vraag of Nederland met zijn 
zeer grote luchthaven het zal aandurven om de verlichting van de windparken s nachts 
grotendeels te dimmen. 
 
Ik merk nog één ding extra op: het idee dat de eerste verstoring in het landschap de ergste 
is, en iedere volgende successievelijk minder zwaar telt, dat idee deel ik helemaal niet. Een 
paar verspreide objecten in zee, of een klein windpark, daar liggen we niet van wakker. Van 
een kolossaal windpark, dat onze vrije zee gevoelsmatig degradeert tot een soort randmeer, 
zijn we beslist niet gecharmeerd.  
 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, in de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel 
uitmaken van een groter project, met nog 2 extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier 
van werken. We snappen toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het 
totale project van 2100 MW moet kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om 
te kunnen zeggen dat het wel meevalt. 
Nederland heeft nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, en straks één van 
de lelijkste. Ons woongebied zal erdoor verloederen. De minister verwacht dat de mensen 
toch wel blijven komen. Zelfs als hij daarin gelijk zou hebben, wat we nog maar moeten 
afwachten, dan zullen de meeste mensen minder genieten dan vroeger. Daarmee is 
onvoldoende rekening gehouden in de tot dusverre uitgevoerde onderzoeken. 
 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Deze kavelbesluiten, en de voorgenomen aanpassing van de Rijkstructuurvisie Wind op Zee, 
zijn slecht voor de Hollandse kust, voor Noordwijk, en dus ook voor mij. Ons woongebied zal 
erdoor verloederen. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben helemaal niet tegen windenergie op zee, geenszins. Wat mij betreft zou de transitie 
naar schone energie sneller moeten gaan. Daar is ruimte voor, op IJmuiden Ver, en in onze 
nationale budgetten (door de tot dusverre te hoge reserveringen, vanwege de te 
pessimistische kostenschattingen). Stap na een kort en niet-vooringenomen aanvullend 
validatie-onderzoek over naar IJmuiden Ver, en laten we dan eendrachtig daar de schouders 
onder zetten, zodat we uiteindelijk meer realiseren dan de Energieakkoord doelstellingen! 
In Duitsland, waar de acceptatie van schone energie zeer groot is, worden de meeste 
offshore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust gebouwd, en daar is dat bewust 
beleid  https://www.wind-energie.de/en/policy/offshore. In de UK en Denemarken 
evenzeer. Waarom moet Nederland, nota bene met het dichtstbevolkte achterland, hierin 
afwijken?  
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Onderwerp; Zienswijze ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) 1111 
Zienswijze MER voor kavelbesluit 1/11 Hollandse Kust (zuid) 

Geachte Ministers, 

Inleiding 

TAQA Offshore B.V. (TAOA) heeft kennis genomen van de inhoud van de ontwerpkavelbesluiten 
Hollandse Kust (zuid) 1/11 (HKZ 1/11) en de voor de beslultvormlng opgestelde milieueffectrapporten 
(MER) 
TAQA maakt graag gebruik van de mogelijkheid zienswijze In te dienen. 

In eerder stadium brachten wij onze zienswîjze onder uw aandacht met betrekking tot de concept 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de mllieueffectrapportage Kavelbesluiten 1 en Il Hollandse 
Kust (zuid), geregistreerd onder uw nummer 4W-SN-0045 

Wij verzoeken u hierbij om bij vaststelling van de kavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) 1/11 rekening te 
houden mel het navolgende. 

TAQA is uitvoerder (operator) en mede-houder van de koolwaterstof-winningsvergunningen P1 Sab. 
P15c, P18a en P18c, de opsporingsvergunning P18b en de C02-opslagvergunnrng P18-4. De 
gebieden van deze vergunningen liggen in de nabijheid van kavelbesluiten 1 en Il en er is een ruime 
gebieds-overlap met kavelbesluit ll . Diverse andere olte- en gas maatschappijen nemen deel 1n de 
actlviteiten onder deze vergunningen, evenals de staatsdeelnemlng EBN B. V 

Binnen het gebied van kavelbesluft Il ligt een niet aangeboord aardgas-prospect. Blnnen de 
contouren van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) ligt een olieleiding d1e het platform 013-A 
van ENGIE E&P Nederland B.V. (Engie) verbindt met het P15-ACD platform. Binnen de invloedsfeer 
van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) llgt het centrale, door TAQA beheerde, bemande 
productieplatform P15-ACD, twee doorgaans onbemande productieplatforms, P15-E en P18-A, en 
ook de subsea installatie P15-10, evenals het door Engie beheerde productieplatform 013-A. 
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Invloed op gasproductie. 

Zoals verwoord in de ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (Wid) 1111 (par. 6.5. 1) is in het Nationaal 
Waterplan (2016-2021) vastgelegd dat olie" en gaswJnning uit de Nederlandse velden op de 
Noordzee een activiteit van nationaal belang is. Uit de Nederlandse velden op de Noordzee wordt zo 
veel mogelijk aardgas en aardolie gewonnen zodat het potentieel van aardgas- en aardolievoorraden 
in de Noordzee wordt benut. In de voorliggende ontwerpkavelbesluiten HKZ 1111 is tevens gesteld dat, 
zoals wordt gesteld in de beleidsnota Noordzee 2016-2021. het 'Ontwerpproces: afstand tussen 
mijnbouwlocaties en windparken' doorlopen dient te worden. Met alle mijnbouwoperators die binnen 
de 5 NM van het wlndenergiegebied Hollandse Kust {zuid) een mijnbouwplatform of -vergunning 
hebben. wordt volgens dit ontwerpproces gesproken 

Binnen het Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) Zijn vergunningen afgegeven voor de winning 
en opsporing van delfstoffen zoals dat in inleiding is aangegeven. 

In HKZ 1/11 en MER wordt ten aanzien van deze vergunningen Ingegaan op het aspect van 
bereikbaarheid van een nog niet aangeboord prospect onder kavel ll . Tevens wordt in het MER 
gesteld dat de aanleg. het onderhoud en de verwijdering van het windpark geen gevolgen hebben 
voor cle bestaande mogelijkheden van de olie- en gaswinning, omdat 1n het aangewezen 
windenergiegebied Hollandse Kust geen platforms aanwezig zijn. 
De daaropvolgende concrusie is dat er beperkt negatieve effecten te verwachten zijn met betrekking 
tot olie en gas waarbij het kostenaspect als relatief matig wordt aangegeven. 

TAQA stelt dat deze conclusie prematuur is omdat zowel in MER als HKZ 1111 geen aandacht wordt 
besteed aan de navolgende aspecten. 

Het îs niet inzichtelijk welke hoeveelheid aardgas/aardolie t.g.v. de kavelbeslu1ten niet zal 
kunnen worden gewonnen. 
Er wordt gesteld dat de aanleg, het onderhoud en de verwijdering van het windpark geen 
gevolgen hebben voor de bestaande mogelijkheden van de olie· en gaswinning. Daarbij 
wordt echter in geheel niet ingegaan op het bereikbaarheidsaspect van de binnen de 
invloedsfeer van de kavelbeslwten gelegen platforms. subsea en pijpleidingen zowel voor 
wat betreft de huidige productiefase als ook voor wat betreft de toekomstige 
ebandonmentfase . De mogelijkheid tot uitvoeren van inspecties aan pijpleidingen, 
verankeren van werkschepen, plaatsing van booreilanden noodzakelijk voor het verplichte 
toekomstige put abandonment als ook helikopter bereikbaarheid is hier van belang echter 
niet gekwantîficeerd. 

T AQA verzoekt de bovenstaande aspecten nadrukkelijk te onderzoeken voorafgaand aan de 
besluitvormlng betreffende de kavelbesluiten HKZ l/IL Eerst dan wordt voldaan aan de stelfing uit het 
Nationaal Waterplan (2016-2021}dat indien activiteiten van nationaal belang stapelen In hetzelfde 
gebied het uitgangspunt 1s dat gestreefd wordt naar gecombineerd en ruimte efficiënt gebruik , mits 
de eerste vergunninghouder daarbij geen onevenredige schade of hinder ondervindt. 
T AQA is vanzelfsprekend gaarne bereid hier een bijdrage aan te leveren. 
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TAQ 
Invloed op helikopter t ransport. 

T AQA bracht als zienswijze op het concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de 
milieueffectrapportage Kavelbeslulten 1 en Il Hollandse Kust {zuid) hef onderstaande onder uw 
aandacht. 
In de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 staan de ruimtelijke ultgangspunten geformuleerd voor de 
inpassing van windparken op zee en dan onder andere met betrekking tot de afstand tussen 
windparken en mijnbouwplatforms met helikopterdek, mijnbouw opsporings- of wlnnîngs
vergunningen en transportleldlngen. Op pagina 84 van deze beleidsnota is het ontwerpproces 
beschreven om de afstanden te bepalen tussen mijnbouwlocaties en windparken Over de afstand 
lussen mijnbouwlocaties en windparken en over de vliegveiligheid 1n windparken is een aantal actles 
opgenomen voor de planperiode 2016- 2021 . Deze acties zijn benoemd op pagina 114 van de 
Beleidsnota. Het betreft het zo nodig aanpassen van Helikopter Main Routes , onderzoek en 
besluitvorming over toepasbaarheid van segmentbenaderlng en onderzoek van effecten van 
zoglurbulentie in en om offshore windturb1neparken op vllegveiligheîd . 
In de milieueffectrapportages zou ook een vergelijking met het buitenland moeten worden gemaakt 
op de hiervoor genoemde punten. Verwezen zij onder andere naar hel navolgende document van de 
UK Civil Aviation Authority. Civil Aviation Publication - CAP 764: Policy and Guidellnes on Wind 
Turbines, waarin de veiligheidsaspecten met betrekking tot windturbines en vhegbewegingen zijn 
beschreven. 

In paragraaf 6.6.6 HKZ lfll wordt aangegeven dat hel in de beleldsnota Noordzee 2016-2021 
aangekondigd onderzoek naar de toepasbaarheid van een segmentbenadering voor de 
helikopterbereikbaarhe1d van mljnbouwplatformen en de effecten van zogturbulentie van de 
windparken op helikopters in overleg met de mijnbouwsector wordt opgepakt. 

TAQA constateert, o.a. pagina 118 MER, dat de genoemde studie tot op datum verzending 
zienswijze niet 1s opgestart TAQA Is van mening dat în belang van met nadruk de veiligheid van 
haar medewerkers op de platforms het standpunt gehandhaafd dient te blDven zoals thans verwoord 
in de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 , een obstakelvrije zone van minimaal 5 NM rondom de 
platforms. 

In hel MER (par_ 10.6.2) wordt gesteld dat een deel van kavelbesluli Il binnen de grenzen van de 
Helicopler Traffic Zone (HTZ) van het TAQA platform P15-ACD valt en binnen de Helicopler 
Protected Zone (HPZ) Rynveld 
In HKZ 1/11 wordt gesteld dal ten westen van hel windenergiegebied zich de 'Helicopter Main Route' 

(HMR) aangeduid als KZ60 bevindt. Een HMR is een luchtverkeersroute waar civiele helikopters 
opereren op een geregelde en herhaalde basis, voornamelijk van en naar olie- en gasplatforms. 
KZ60 wordt gebruikt voor vliegbewegingen van helikopters van en naar diverse olie- en gasplatforms 
die zich ten westen, zuiden en zuidoosten van het windenergiegebied bevinden. Aan weerszijden 
van een HMR dient 2 nautische mijl obstakelvrij te blijven, In totaal dus 4 nautische mijl. De hoogte 
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van de turbines in Kavel 1 kan tot gevolg hebben dat helikopters de mijnbouwplatforms in/nabij kavel 1 
anders zullen moeten benaderen. Naar verwachting z.ijn nadenngsprocedures mogelijk. Hierover is 
nog overleg met de mijnbouwoperator en degenen die hen helikopterdiensten verlenen. 

Nu het nader overleg naar de (on)mogelijke afwijkende benadering naar de platforms niet is 
opgestart neemt TAQA het standpunt in dat bestaande HTZ, HPZ en HMR zones gehandhaafd 
dienen te blijven en de begrenzing van de kavelbesluiten 1 en Il daar op aangepast dient te worden 

Vanzelfsprekend geldt thans dan ook dat de conclusie In MER par. 10 6.2 dat de effecten op 
helikopterbereikbaarheid als licht negatief (0/-) worden beoordeeld door T AQA op dit moment als 
prematuur wordt beoordeeld. 

Wij zijn graag bereid tot een nadere toelichting op bovenstaande zienswijze. 

In vertrouwen hferbij positief bij te dragen aan de totstandkomfng van de definitieve beslUltvorming, 

Hoogachtend. 
TAQA Offshore BV 

Managing Director 
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 10:50 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Postbus 
Huisnummer: 233  
Postcode: 1800 AE 
Woonplaats: ALKMAAR 
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: TAQA Offshore B.V. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
 
Het ligt in de lijn der ontwikkelingen dat de bestaande en toekomstige olie-en gas installaties 
op zee zullen worden aangesloten op het net op zee.  
Het kavelbesluit lijkt vooruit te lopen op een bepaalde ligging en configuratie van het net op 
zee. Het kavelbesluit wordt daarmee ook bepalend voor de ligging en configuratie van het 
net op zee. Daarom behoort bij de voorbereiding van, en in, het kavelbesluit te worden in 
gegaan op de mogelijkheid dat nabij gelegen olie en-gas platforms op het net op zee worden 
aangesloten. Dit is in het bijzonder van belang om dat in de ontwerp en constructie fase 
relatief goedkoop wijzigingen gemaakt kunnen worden, die veel duurder zijn als het net op 
zee en bij behorende platforms zijn geïnstalleerd. 
Ook dient ingegaan te worden op de vraag of de windparken geschikt (dienen te) zijn om 
stroom te leveren aan nabij gelegen olie- en gas installaties.  
 
De olie- en gas installaties (mogelijke afnemers) hebben op grond van Europese wetgeving 
recht op onderhandelde net-toegang. Vervanging van de bestaande vorm van 
energie-opwekking op de platforms (verbranding van gewonnen koolwaterstoffen en diesel), 
door netstroom kan grote milieuvoordelen opleveren, en tot toename van de nationale 
olie-en gasproductie leiden, en verdere activiteiten vanaf deze oorspronkelijk voor olie-en 
gaswinning gebouwde platforms mogelijk maken.  
Dit aspect, en de milieugevolgen daarvan dient aan de orde te komen, waarbij een 
vergelijking gemaakt moet worden tussen een geïntegreerd net, afzonderlijke netten voor 
wind en olie-en gas, en uit- of afstel van aansluiting van olie en gasplatforms bij 
onmogelijkheid van aansluiting. In de afweging dienen tenminste de P15, P18 en Q13 
installaties betrokken te worden, met een doorkijk naar verder gelegen installaties.  
 
Wij verwijzen ook naar de NOGEPA brief aan de minister van Economische zaken van 2 
februari 2016, en naar de Declaration of Coordination and Cooperation in the North Sea 
region d.d. 15 juni 2016 tussen de offshore wind sector, de offshore olie en gas sector en 
ngo’s over dit onderwerp 
 
 
Reactie  
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Zienswijze op ont
werpkavelbesluiten I 
en II windenergiege
bied Hollandse Kust 
(zuid) 

VRIJE 

Telefoon: 
E· mail: 

lntemet : www.vrijehortzon.nl 
Postadres: 



Naar aanleiding van de ontwerpkavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust 
(zuid) (hierna: ontwerpkavelbesluiten) brengen wij hierbij onze zienswijze naar voren, die 
strekt tot het intrekken van de ontwerpkavelbesluiten.  

INLEIDING EN SAMENVATTING 
Aanwijzing van de kavels I en II in het windenergiegebied ‘Hollandse Kust Zuid’ als locatie 
voor een windpark, is in strijd met de Wet windenergie op zee. 

Het vrije uitzicht vanaf het Zuid-Hollandse strand over zee zal in belangrijke mate verdwijnen 
als de ontwerpkavelbesluiten definitief worden vastgesteld. Dit is vanuit milieu- en land-
schappelijk oogpunt desastreus. Realisering van windturbines op de kavels I en II heeft 
daarnaast beduidend grotere nadelige gevolgen voor vogels en zeezoogdieren dan realise-
ring op de alternatieve locatie verder uit de kust (‘IJmuiden Ver’). Om de negatieve ecologi-
sche gevolgen voldoende te beperken, zijn veel voorschriften nodig die de doelmatigheid van 
het windpark negatief beïnvloeden. Bovendien heeft het in de ontwerpkavelbesluiten aange-
wezen windmolenpark negatieve financiële gevolgen voor de kustgemeenten, Zandvoort 
voorop, als gevolg van teruglopend toerisme. Ook worden de belanghebbenden bij de reeds 
bestaande windparken in de Noordzee in hun belangen geraakt, omdat de geplande nieuwe 
windparken wind zullen afvangen. Tot slot wordt de aanleg van het windmolenpark in ‘Hol-
landse Kust Zuid’ bemoeilijkt, en dus duurder, door de ter plaatse aanwezige buizen en pijp-
leidingen. 

Deze materiële en immateriële schade kan eenvoudig worden voorkomen.  
Uit recent onderzoek blijkt dat de alternatieve locatie verder uit de kust (‘IJmuiden Ver’), die 
ook reeds als een voor windenergie geschikte locatie is aangewezen en waar de windmolens 
niet zichtbaar zullen zijn vanaf het strand, niet duurder is dan de nu geplande locaties.  
De minister gaat er op basis van achterhaalde en onvolledige gegevens vanuit dat IJmuiden 
Ver’ €1,3 miljard duurder zou zijn dan ‘Hollandse Kust’. Onderzoek op basis van actuele en 
complete gegevens wijst echter uit dat ‘IJmuiden Ver’ niet duurder is dan ‘Hollandse Kust’. 
Integendeel: ‘IJmuiden Ver’ levert een positieve business case op van ongeveer €1 miljard. 
De resultaten van dit onderzoek zijn bij deze zienswijze bijgevoegd. 

Uit het voor windpark Borssele opgestelde MER bleek al dat de locatie ‘IJmuiden Ver’ minder 
nadelige ecologische gevolgen veroorzaakt en minder problemen oplevert voor de andere 
functies die de Noordzee vervult (scheepvaart, olie- en gaswinning, en visserij). Vanwege de 
veel grotere afstand zullen de bestaande windparken bovendien geen nadelige effecten on-
dervinden van ‘IJmuiden Ver’.  
Daarmee scoort ‘Hollandse Kust’ op alle aspecten die op grond van artikel 3, derde lid, van 
de Wet windenergie op zee van belang zijn (vervulling van maatschappelijke functies van de 
zee, waaronder doelmatig ruimtegebruik van de zee; het milieubelang, waaronder het ecolo-
gisch en landschappelijk belang; de gevolgen van een aanwijzing voor derden; en kosten) 
slechter dan ‘IJmuiden Ver’. Door desalniettemin de kavels I en II in ‘Hollandse Kust’ aan te 
wijzen als locatie voor een windpark, handelt de minister in strijd met de Wet windenergie op 
zee. 

Bovendien kan op ‘IJmuiden Ver’ de drievoudige turbinecapaciteit (6.660 MW) worden ge-
plaatst. Daarmee wordt de doelstelling uit het Nationaal Energieakkoord (4.500 MW op zee 
in 2023) ruim overtroffen en wordt dan bijna 40% van de elektriciteitsvraag in Nederland door 
windenergie gedekt. 
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Wij roepen de minister en het kabinet dan ook op om de ontwerpkavelbesluiten niet vast te 
stellen. Wij pleiten ervoor dat de focus weer wordt verlegd naar de locatie ‘IJmuiden Ver’, 
zoals tot 2014 het geval was.  

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

I. Het wettelijk kader 
II. De kosten van de aanleg van ‘Hollandse Kust’ versus ‘IJmuiden Ver’ 
III. De milieugevolgen van de kavelbesluiten 
IV. De gevolgen van de kavelbesluiten voor de kustgemeenten  
V. Gevolgen van de kavelbesluiten voor belanghebbenden bij de bestaande windparken 
VI. Het belang van een doelmatig ruimtegebruik van de zee 
VII. Conclusie 
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I. HET WETTELIJK KADER 
Een vergunning voor een windpark wordt alleen verleend voor een gebied dat is gelegen 
binnen een kavel dat is aangewezen in een kavelbesluit (artikel 13 Wet windenergie op zee). 
Op grond van artikel 3, tweede lid, Wet windenergie op zee, kan een kavel slechts worden 
aangewezen binnen gebieden die in het nationaal waterplan zijn aangewezen als voor wind-
energie geschikte gebieden. 
De begrenzing van de locatie van een kavel voor een windpark wordt dus voor een belangrijk 
deel al bepaald door de aanwijzing van voor windenergie geschikte gebieden in het nationaal 
waterplan, in dit geval de Rijksstructuurvisie windenergie op zee en de thans in procedure 
zijnde aanvulling daarop voor het gebied Hollandse Kust. Wij dienen daarom tegelijkertijd 
met deze zienswijze een zienswijze in over de ontwerp ‘Rijksstructuurvisie windenergie op 
zee, aanvulling gebied Hollandse Kust’ (hierna kortweg: ontwerp Rijksstructuurvisie).  
Voor de locatiekeuze voor windmolenparken op zee die in het nationaal waterplan/de Rijks-
structuurvisie wordt gemaakt, bevat de wet (Wet windenergie op zee, Waterwet of Wet ruim-
telijke ordening) echter geen regels. Bovendien staat tegen een Rijksstructuurvisie geen be-
roep open bij de bestuursrechter. 

Met betrekking tot de precieze locatiekeuze voor het windpark die in het kavelbesluit binnen 
het in de Rijksstructuurvisie aangewezen gebied wordt gemaakt, gelden op grond van de 
Wet windenergie op zee daarentegen wel regels. Bovendien staat tegen kavelbesluiten wel 
beroep open bij de bestuursrechter. 
Hoewel de locatiekeuze voor de windparken dus voor een belangrijk deel reeds in de Rijks-
structuurvisie is gemaakt, kan de locatiekeuze alleen effectief worden bestreden door op te 
komen tegen de kavelbesluiten. 

Wij menen op onderstaande gronden dat de gemaakte locatiekeuze fundamenteel onjuist is 
en dat de ontwerpkavelbesluiten daarom niet moeten worden vastgesteld.  

Op grond van artikel 3, derde lid, Wet windenergie op zee betrekt de minister bij de afweging 
tot het nemen van een kavelbesluit onder andere: 

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

b. de gevolgen van een aanwijzing voor derden; 
c. het milieubelang, waaronder het ecologisch belang met inachtneming van het be-

paalde bij of krachtens de artikelen 5, 6 en 7; 
d. de kosten om een windpark in het gebied te realiseren. 

Ad a. Het belang van een doelmatig ruimtegebruik van de zee.  
In de memorie van toelichting (MvT) bij de Wet windenergie op zee  staat dat in het kader 1

van een doelmatig ruimtegebruik het beheer van de Noordzee zich (onder meer) richt op ef-
ficiënte benutting van de beschikbare ruimte. Efficiënt ruimtegebruik wordt onder andere be-
reikt door windparken zoveel mogelijk aansluitend op elkaar te realiseren. (MvT, p. 35) 

Ad b. De gevolgen van een aanwijzing voor derden.  
Tot deze derden behoren de bewoners van de kust, de exploitanten van bedrijven aan de 
kust en de kustgemeenten. Op de nadelige gevolgen voor deze derden wordt onder III en IV 

 Kamerstukken II 2014–2015, 34 058, nr. 3.1
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nader ingegaan. Tot deze derden behoren ook de exploitanten van bestaande windparken. 
Met de ligging van windparken ten opzichte van elkaar moet rekening gehouden worden, zo-
dat deze elkaars wind zo min mogelijk afvangen (MvT, p. 10). Op de nadelige gevolgen voor 
deze derden wordt onder V nader ingegaan. 

Ad c. Het milieubelang.  
Het betrokken milieubelang bestaat onder meer uit de cultuurhistorische waarde van het be-
houd van een vrije horizon aan de kust, uit het belang van het behoud van het vrije uitzicht 
over de zee (belevingswaarde), alsmede uit het landschappelijk belang van dit vrije uitzicht. 

Ad d. De kosten om een windpark in het gebied te realiseren.  
Hierover vermeldt de memorie van toelichting onder meer het volgende: “In het nationaal wa-
terplan zijn meerdere gebieden aangewezen als geschikt gebied. De kosten voor het realise-
ren van een windpark varieert per gebied. Hierbij speelt afstand tot de kust, waterdiepte en 
bijvoorbeeld de ligging van de windparken ten opzichte van elkaar een rol. De afweging kan 
ook tot gevolg hebben dat binnen het gebied dat is aangewezen in het nationaal waterplan 
(voorlopig) geen kavels worden aangewezen.” (MvT, p. 36) 

Deze aspecten komen vanwege het belang dat de minister aan de onderscheidenlijke aspec-
ten heeft gehecht, in de volgende onderdelen van de zienswijze in omgekeerde volgorde na-
der aan de orde. 

II. DE KOSTEN VAN DE AANLEG VAN ‘HOLLANDSE KUST’ VERSUS ‘IJMUIDEN VER’ 
De keuze voor de locatie ‘Hollandse Kust’ in de ontwerp Rijksstructuurvisie en – daarop 
voortbouwend – in de ontwerpkavelbesluiten, is gebaseerd op één enkel uitgangspunt, na-
melijk dat het alternatief ‘IJmuiden Ver’ €1,3 miljard duurder zou zijn. Dit uitgangspunt is ech-
ter geheel onjuist: uit onderzoek op basis van actuele en complete gegevens komt naar vo-
ren dat ‘IJmuiden Ver’ niet duurder is dan ‘Hollandse Kust’. Sterker nog: ‘IJmuiden Ver’ levert 
een positieve business case op van ongeveer €1 miljard. Reden waarom de locatiekeuze 
moet worden herzien en de  ontwerpkavelbesluiten niet moeten worden vastgesteld. 

Deze zienswijze wordt hieronder toegelicht. 

Standpunt kabinet 
Zoals reeds opgemerkt, wordt de locatiekeuze in de ontwerpkavelbesluiten grotendeels be-
paald door de locatiekeuze die in de ontwerp Rijksstructuurvisie is gemaakt. In de ontwerp-
kavelbesluiten wordt aan de keuze voor het gebied ‘Hollandse Kust’ geen aandacht besteed, 
kennelijk omdat de keuze voor deze locatie als een gegeven wordt beschouwd op basis van 
de ontwerp Rijksstructuurvisie. Daarmee geldt de ontwerp Rijksstructuurvisie wat de locatie-
keuze betreft als onderbouwing voor de ontwerpkavelbesluiten. 

In de ontwerp Rijksstructuurvisie en de daaraan ten grondslag liggende documenten, waar-
onder het planMER van 30 mei 2016, wordt de locatie ‘IJmuiden Ver’ niet als doelmatig al-
ternatief gezien omdat de kosten daarvan ongeveer €1,3 miljard netto contant over een peri-
ode van twintig jaar hoger zouden zijn dan de in de ontwerp Rijksstructuurvisie aangewezen 
locaties. In het ‘Reactiedocument op zienswijzen en adviezen’ stelt het kabinet eveneens dat 
het voorkeursalternatief gebaseerd is op kosten. ‘IJmuiden Ver’ is voor het kabinet geen al-
ternatief dat redelijkerwijs in beschouwing moet worden genomen, omdat andere reeds aan-
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gewezen gebieden (zoals Hollandse Kust) goedkoper zijn. ‘IJmuiden Ver’ is dan ook niet als 
volwaardig alternatief meegenomen in het planMER. 
In zijn meest recente brief aan de Tweede Kamer (brief van 12 mei 2016, TK 33 561, nr. 28) 
schrijft de minister dat de eerdere ramingen nog steeds actueel zijn.  

Standpunt Stichting Vrije Horizon 
Uit onderzoek dat de Stichting Vrije Horizon heeft laten uitvoeren, blijkt dat de raming van 
€1,3 miljard aan meerkosten een zeer forse overschatting is.  Uit dit rapport blijkt niet alleen 2

dat ‘IJmuiden Ver’ niet duurder is dan ‘Hollandse Kust’, maar zelfs een positieve business 
case van ongeveer €1 miljard oplevert. 

Bij de oorspronkelijke raming, die het kabinet dus nog steeds aanhoudt, is namelijk onder 
meer geen rekening gehouden met de volgende factoren: 
➢ op de locatie ‘IJmuiden Ver’ waait het vaker en harder, wat resulteert in een hogere 

opbrengst, die nog hoger uitvalt wanneer wordt uitgegaan van state of the art-turbi-
nes; 

➢ gezien het feitelijke inschrijftarief voor de kavels I en II van windmolenpark Borssele , 3

rekent het kabinet met een veel te pessimistisch ingeschat inschrijftarief; 
➢ bij een grotere aanbesteding geldt een schaalvoordeel; 
➢ de locatie ‘IJmuiden Ver’ is anders dan ‘Hollandse Kust’ een aaneengesloten gebied, 

wat kostenverlagend is; 
➢ de meerkosten voor langere kabels zijn beduidend lager dan waarmee is gerekend. 

Er kan gebruik worden gemaakt van 380 kV-kabels in plaats van 220 kV-kabels, 
waardoor minder kabels nodig zijn. Bovendien is de aanlanding van de kabels vanaf 
‘IJmuiden Ver’ veel eenvoudiger dan vanaf ‘Hollandse Kust’ en dus goedkoper. 

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

(http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/09/Ardo-De-Graaf-Advies-.pdf)

 €73/MWh in plaats van de door de minister geraamde €124/MWh. Bij Borssele gaat het om een windmolen3 -
park dicht bij de kust, maar met vergelijkbare diepte en vrijwel vergelijkbare kabelafstand tot het aanlandings-
punt.
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Een volledig overzicht van de meeropbrengsten en meerkosten van ‘IJmuiden Ver’ is weer-
gegeven in onderstaande tabel, afkomstig uit het rapport van ArdodeGraaf van 9 september 
2016. In deze tabel wordt een vergelijking gemaakt met een rapport van ECN van juni 2016, 
dat hieronder wordt besproken. 
 

Tabel 1 Samenvatting van berekende meeropbrengsten en meerinvesteringen op IJmuiden 
Ver ten opzichte van de Hollandse Kust (bron: rapport ArdodeGraaf d.d. 9 september 2016) 

Zoals gezegd stelt de minister in zijn meest recente brief aan de Tweede Kamer van 12 mei 
2016 dat de raming van €1,3 miljard aan meerkosten nog actueel is. Dit baseert hij op een 
actualisatie van de kostenberekeningen die ECN voor de beide locaties zou hebben verricht. 
In de brief is een tabel opgenomen met de oorspronkelijke bedragen, en met bronvermelding 
‘ECN, mei 2016’. Een titel of vindplaats van een rapport waarin het kennelijk door ECN uit-
gevoerde onderzoek is neergelegd wordt niet vermeld; een dergelijk rapport lijkt ook niet te 
zijn gepubliceerd. 

Wel gepubliceerd is een rapport van ECN van juni 2016 dat zij heeft opgesteld naar aanlei-
ding van een verzoek van de Stichting Vrije Horizon om nader onderzoek te doen naar het 
door de minister gehanteerde kostenverschil tussen beide locaties.  In dit rapport staat dat 4

de oorspronkelijk gehanteerde meerkosten van ‘IJmuiden Ver’ van €1,3 miljard op basis van 
de huidige kennis verlaagd kunnen worden met:  

- €0,32 miljard vanwege inzet nieuwe generatie windturbines; 
- €0,16 miljard vanwege voordelen aaneengesloten gebied; 
- €0,48 miljard vanwege voordelen grotere aanbesteding; 

Totaal: €0,96 miljard. 

Dit betekent dat volgens deze meest recente bevindingen van ECN van de oorspronkelijk 
gehanteerde meerkosten van ‘IJmuiden Ver’ van €1,3 miljard een bedrag van €0,34 miljard 
(dat wil zeggen slechts een kwart) resteert. 
Zonder nadere toelichting stelt ECN evenwel dat het niet waarschijnlijk is dat alle gesigna-
leerde voordelen gehaald zullen worden, en dat daarom de uitkomst van €0,96 miljard moet 
worden vermenigvuldigd met een waarschijnlijkheidsfactor van 65%, wat (naar beneden af-
gerond) een verlaging van €0,6 miljard oplevert. Dit noemt ECN de onderkant van de band-
breedte. Als bovenkant van de bandbreedte hanteert zij – zonder toelichting – een verlaging 
van €0,--. ECN hanteert – wederom zonder nadere toelichting – uiteindelijk een midden-
waarde hier precies tussen in: een verlaging van €0,3 miljard. 

 ECN, Kosten IJmuiden-Ver in relatie tot Hollandse Kust, ECN-E--16-023, juni 2016  4

http://vrijehorizon nl/wp-content/uploads/2016/09/E16023.pdf
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Volgens de managementsamenvatting van het ECN-rapport van juni 2016 is ‘IJmuiden Ver’ 
aldus niet langer €1,3 miljard duurder dan ‘Hollandse Kust’, maar €1,0 miljard. Maar deze 
conclusie is dus het resultaat van twee volstrekt ongemotiveerde aannames, te weten dat 
niet alle kostenverlagingen tegelijk te realiseren zouden zijn en dat – nadat daarom reeds 
een onzekerheidsmarge van 35% is gehanteerd – de aldus verkregen uitkomst nog eens 
moet worden gedeeld door een factor 2.  

ArdodeGraaf is van oordeel dat de meeste voordelen die ECN signaleert wel degelijk geza-
menlijk kunnen worden gerealiseerd. Gezien de zeer grote kostenreducties die in de afgelo-
pen jaren mogelijk zijn gebleken, vindt hij het middenscenario van ECN een opeenstapeling 
van afzwakkingen en daardoor totaal niet meer aansluiten bij de internationaal verwachte 
kostprijsontwikkeling voor offshore windparken (ArdodeGraaf 9 september 2016, p. 2). 
Zoals hiervoor gezegd, stelt ArdodeGraaf vast dat ‘IJmuiden Ver’ niet duurder is dan ‘Hol-
landse Kust’. Integendeel: ‘IJmuiden Ver’ levert een positieve business case van ongeveer 
€1 miljard. 

Hierbij moet worden aangetekend dat de uitkomst van ArdodeGraaf nog behoudend is om de 
volgende redenen: 
➢ De netto contante opbrengstwaarde op basis van de eerste twee factoren (hogere 

windopbrengst en lager inschrijftarief) is op ‘IJmuiden Ver’ ruim €0,56 miljard (€566 
miljoen) hoger dan op ‘Hollandse Kust’. Uitgaande van het actuele lagere renteper-
centage van 3% in plaats van 5,5% is de opbrengstwaarde zelfs €0,75 miljard (€748 
miljoen) hoger. Voorzichtigheidshalve houdt ArdodeGraaf echter het bedrag van ruim 
€0,56 miljard aan; 

➢ Hantering van het inschrijftarief van Dong voor ‘Borssele I’ is conservatief.  
Dit wordt bevestigd door het feit dat het inschrijftarief van Dong van €72,70/MWh in-
middels is ‘overtroffen door het inschrijftarief van Vattenfall van €60,--/MWh met be-
trekking tot een windmolenpark in Denemarken ; 5

➢ Anders dan ECN hanteert ArdodeGraaf voor ‘IJmuiden Ver’ geen voordeel in verband 
met grotere windturbines ad 0,32 miljard; 

➢ Anders dan ECN hanteert ArdodeGraaf voor ‘IJmuiden Ver’ wel een hogere last van-
wege meerkosten voor de funderingen van de turbines van €0,2 miljard; 

➢ In de uitkomst is nog niet het positieve effect meegenomen van het weglaten van een 
redundante verbinding naar ‘IJmuiden Ver’ in plaats van tussen de vier deelgebieden 
van Hollandse Kust (PM post in de tabel). 

De conclusie is dat aanleg van het alternatief ‘IJmuiden Ver’ niet duurder is. 
Het centrale argument dat aan de ontwerp Rijksstructuurvisie en daarmee ook aan de ont-
werpkavelbesluiten ten grondslag ligt – te weten dat de buiten het gezichtsveld vanaf het 
strand gelegen locatie ‘IJmuiden Ver’ veel duurder zou zijn – houdt dus geen stand.  

 NRC Handelsblad 17&18 september 2016, p. E10-E11 (katern Economie).5
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Dit betekent dat de ontwerpkavelbesluiten op gespannen voet staan met artikel 3, derde  
lid, aanhef en onder d, van de Wet windenergie op zee en niet deugdelijk zijn onderbouwd. 

III. DE MILIEUGEVOLGEN VAN DE KAVELBESLUITEN 
Uit het onderzoek dat is verricht voor het MER voor Windpark Borssele is bekend dat ‘IJmui-
den Ver’ op alle milieuaspecten, dat wil zeggen vogels, zeezoogdieren en landschap/zicht-
baarheid (en overigens ook op de overige aspecten van scheepvaartveiligheid, olie- en gas-
winning en visserij)  beter scoort dan ‘Hollandse Kust’. Met andere woorden: ‘Hollandse Kust’ 
scoort op al deze punten slechter. 
De uitkomsten van dit onderzoek zijn in tabelvorm ook opgenomen in het MER voor Kavel-
besluit I, p. 20. Deze tabel is hieronder weergegeven. 
 

Tabel 2 Beoordeling van de windenergiegebieden (bron: Milieueffectrapport Kavelbesluit 
Borssele d.d. 13 november 2015) 

Wat betreft de ecologische aspecten blijkt uit deze tabel dat voor zowel vogels als zeezoog-
dieren negatieve effecten worden verwacht van een windpark in ‘Hollandse Kust’, en dat veel 
mitigerende maatregelen nodig zijn tegen relatief hoge kosten. Dat inderdaad veel mitige-
rende maatregelen nodig zijn, blijkt uit de veelheid aan voorschriften die hiertoe aan de beide 
ontwerpkavelbesluiten moesten worden verbonden. Ondanks deze mitigerende maatregelen 
zullen zich negatieve ecologische effecten voordoen. 

Door de locatiekeuze voor ‘Hollandse Kust’ verdwijnt het nu nog grotendeels vrije uitzicht 
over de Noordzee. In het planMER van 30 mei 2016 wordt geconcludeerd dat hierdoor een 
negatief effect op de aspecten landschap en beleving wordt veroorzaakt. Verder wordt de 
cultuurhistorische waarde van een vrije horizon aan de kust ernstig aangetast, maar naar dit 
aspect is in het planMER noch in het kader van de ontwerpkavelbesluiten onderzoek ge-
daan. 
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Weliswaar is het zo dat de kavels I en II van ‘Hollandse Kust Zuid’ verder van de kust liggen 
dan de later in te richten kavels III en IV, maar dit is voor de ecologische effecten irrelevant 
en het laat onverlet dat de windturbines op de kavels I en II een substantieel gedeelte van de 
tijd zichtbaar zullen zijn vanaf het strand. Dit blijkt uit p. 24 van de MER´s die voor beide ka-
velbesluiten zijn opgesteld. 

Daarnaast zijn de gehanteerde zichtbaarheidsgegevens aantoonbaar onjuist. ‘Uit het MER 
(zichtbaarheidsanalyse) volgt dat het windpark maximaal 17,25 % van de tijd gedurende de 
zomermaanden (1 mei – 30 september) in de dagperiode (07.00 uur – 21.00 uur), vanaf het 
dichtstbijzijnde strand op land (Noordwijk) zichtbaar is. Buiten de zomerperiode is het zicht-
baarheidspercentage van de windturbines lager. Daarnaast is het zichtbaarheidspercentage 
van de windturbines vanuit andere locaties aan de kust die verder van het windpark liggen 
lager, respectievelijk Zandvoort (9,57 %), Scheveningen (3,16 %) en Hoek van Holland (0,32 
%) 
De zichtbaarheid van de windturbines vanaf de kustgebieden wordt voornamelijk bepaald 
door de weersomstandigheden en in mindere mate door de grootte van de turbines. Grotere 
windturbines zijn bij goede zichtomstandigheden wel tot een grotere afstand zichtbaar. Ech-
ter bij het gebruik van windturbines met een groter vermogen, zullen er minder turbines nodig 
zijn om tot hetzelfde vermogen te komen. 

Er wordt het volgende gesteld: ‘De mate waarin de aanwezigheid van windparken de bele-
ving van het landschap en met name het vrije uitzicht over zee beïnvloedt, is niet voor ieder-
een eenduidig vast te stellen op basis van objectieve criteria. Beleving is subjectief, wat be-
tekent dat dit voor eenieder anders kan zijn.’ 

Standpunt SVH 

Zoals de Rijksstructuurvisie WIndenergie op Zee - aanvulling gebied Hollandse Kust (hierna 
RSVHK) al aangeeft, is er bij zowel de plaatsing op 12 mijl als op 10 mijl sprake van een 
zeer dominante situatie. De aangehaalde cijfers (25% / 35% zichtbaarheid gedurende het 
jaar) zijn misleidend en staan bovendien in schril contrast met het Ontwerp Kavelbersluit I 
Windenergie Hollandse Kust, hierboven weergegeven.  
De zichtbaarheid gedurende bijvoorbeeld de zomer is aanmerkelijk hoger. Volgens KNMI 
data in de zomer 45%  / 55%van de tijd (daglicht). Uit onze eigen observaties zijn de turbines 
bij daglicht mee dan 50% van de tijd zichtbaar, bij nacht zelfs meer dan 80% van de tijd. 
Dit observaties worden ook onderschreven door de zichtbaarheidsmetingen welke door het 
KNMI voor Schiphol en De Kooy gemeten zijn. (Zie bijlage 1 en 2). Hieruit blijkt dat de zicht-
baarheid gedurende deze willekeurige periode ruim meer dan 50% van de meetperiode be-
slaat. 

De kernkwaliteiten van het zeelandschap van de Noordzee zijn weidsheid en openheid van 
de zee, de natuurlijkheid en de vrije horizon voor de bezoeker van de kust (planMER, p. 75). 
In het planMER wordt opgemerkt dat gebouwde industriële elementen, zoals windturbines, 
dit beeld verstoren. Uit belevingsonderzoek is ook bekend dat de aanwezigheid van vaste 
objecten in zee een duidelijke negatieve invloed heeft op de waardering van de schoonheid 
van het landschap van grote wateren (planMER, p. 92).  
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Zie voor de negatieve gevolgen uit het oogpunt van landschap en beleving ook de volgende 
zienswijze. 

Op grond van het vorenstaande in de conclusie dat de ontwerpkavelbesluiten op gespannen 
voet staan met artikel 3, derde lid, aanhef en onder c, van de Wet windenergie op zee. Dit 
bezwaar weegt zwaarder nu er met ‘IJmuiden Ver’ een alternatief voorhanden is dat op deze 
aspecten beter scoort. 

IV. DE GEVOLGEN VAN DE KAVELBESLUITEN VOOR DE KUSTGEMEENTEN 
Door aantasting van het vrije uitzicht vanaf het strand over de zee lijden de kustgemeenten 
grote economische schade. Vanwege de relatief sterke afhankelijkheid van het toerisme zul-
len met name de gemeenten Zandvoort, Noordwijk en Bergen de gevolgen ondervinden van 
teruglopend toerisme.   6

In 2010 heeft Royal HaskoningDHV een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de effec-
ten van de aanwezigheid van windparken op recreatie, kusttoerisme en huizenprijzen. 
Uit dit onderzoek kwamen als belangrijkste elementen voor de beleving van de zee 
de volgende aspecten naar voren: ruimte en oneindigheid, ongereptheid en natuur-
lijkheid, rust en eenheid. Een topbeleving aan de kust is op heldere dagen de bele-
ving van de ondergaande zon. (planMER, p. 91) 

Deze schade is niet goed in kaart gebracht in de onderzoeken die de minister heeft laten uit-
voeren en is in werkelijkheid veel groter. 
In de eerste plaats wordt door de minister uitgegaan van bezoekersaantallen die vele malen 
lager liggen dan de cijfers die wij uit onze onderzoeken en eigen ervaringen kennen .  7

In de tweede plaats is het economisch nadeel niet juist berekend omdat de schade die wordt 
veroorzaakt door het verlies van werkgelegenheidsplaatsen in de toeristische sector aan de 
kust niet is meegenomen. De reden die hiervoor wordt gegeven, is dat door het lange-termij-
nevenwicht op de arbeidsmarkt een baan die verdwijnt in de toeristische sector aan de kust 
door een verschuiving van bestedingen en activiteiten elders (in een andere sector en/of lo-
catie) weer gecreëerd zal worden (Decisio 25 januari 2016, p. vi). Dit is een onjuiste redene-
ring.  

Ten derde stelt Decisio in in haar rapport dat er sprake is van verlies van  ‘maximaal 1250  
FTE’ en berekent de daaruit voortvloeiende schade op ‘maximaal € 260 miljoen over 20 jaar’.  
Decisio baseert zich daarbij op een ‘omrijdfactor van ca 15 km en de daaruit voortvloeiende 
kosten’.  
1. Ook met 15 km omrijden blijven de windturbines zichtbaar en de wegblijvers weg. 
2. Volgens cijfers van Misset Horeca heeft een FTE op het strand een omzet van € 80.000/

jaar. 1250 FTE’s x € 80.0000 x 20 jaar levert een inkomstenderving op van € 2,25 miljard. 
Toen SVH Decisio om opheldering vroegen over deze afwijkende cijfers, verklaarde men: 
‘ jullie hebben gelijk, maar zo rekenen wij niet binnen een MKBA’. 

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

 Decisio, Regionale effecten windmolenparken op zee. Maatschappelijke effecten en analyse regionaal econo6 -
mische impact, 25 januari 2016, p. vii.

 ZKA Consultants, Economische Betekenis Toerisme Zandvoort (2014) & ontwikkeling 2008-2014 . 7

http://vrijehorizon nl/wp-content/uploads/2014/02/Eindrapport-onderzoek-effecten-Wind-op-Zee-op-recreatie-
en-toerisme.pdf
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Indien de windmolens verder op zee buiten het zicht worden geplaatst, zullen immers de po-
sitieve gevolgen voor de werkgelegenheid in de windmolensector samengaan met het uitblij-
ven van negatieve gevolgen voor de toerismesector aan de kust. Door windmolens in het 
zicht te plaatsen is er per saldo dus een negatief effect voor de werkgelegenheid, en niet een 
neutraal effect zoals door Decisio wordt voorgesteld. 

Op grond van voorschrift 2.16 dat aan de ontwerpkavelbesluiten is verbonden, spant de ver-
gunninghouder zich aantoonbaar in om met inachtneming van geldende regelgeving het park 
zodanig te ontwerpen te bouwen en te exploiteren dat het windpark actief bijdraagt aan ver-
sterking van lokale en regionale economie. De vergunninghouder stelt daartoe een plan van 
aanpak op en dient dat uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de start van de bouw in bij de mi-
nister van Economische Zaken. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform dit plan van 
aanpak. 
Van dit voorschrift valt weinig te verwachten. Het gaat om een inspanningsverplichting, niet 
om een resultaatsverplichting. Verder is niet nader bepaald wat moet worden verstaan onder 
lokale en regionale economie. Bovendien is nagelaten om te bepalen dat de minister moet 
hebben ingestemd met het plan van aanpak alvorens de werkzaamheden mogen worden 
uitgevoerd.  

Bij de berekening van het economisch nadeel door afnemend toerisme is verder geen reke-
ning gehouden met het feit dat de windmolenparken sterk afbreuk zullen doen aan de bele-
ving van de zonsondergang, wellicht de meest karakteristieke beleving die een bezoeker van 
het strand kan hebben.  

Decisio stelt in haar rapport dat er sprake is van verlies van  ‘maximaal 1250  FTE’ en stelt 
daarbij de schade op ‘maximaal € 260 miljoen over 20 jaar’.  
Decisio baseert zich daarbij op een ‘omrijdfactor van ca 15 km en de daaruit voortvloeiende 
kosten’.  
1. Ook met 15 km omrijden blijven de windturbines zichtbaar en de wegblijvers weg. 
2. Volgens cijfers van Misset Horeca heeft een FTE op het strand een omzet van € 80.000/

jaar. 1250 FTE’s x € 80.0000 x 20 jaar levert een inkomstenderving op van € 2,25 miljard. 
Toen SVH Decisio om opheldering vroegen over deze afwijkende cijfers, verklaarde men: 
‘ jullie hebben gelijk, maar zo rekenen wij niet binnen een MKBA’. 

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

Evenmin is rekening gehouden met de zichtbaarheid van de verlichting op de windturbines 
wanneer het donker is.  De beleving ’s nachts van de zichtbaarheid van het windpark vanaf 8

de kust kan onder goede zichtomstandigheden relatief groot zijn omdat andere elementen in 
het landschap dan minder opvallen, zo wordt in de ontwerpkavelbesluiten bevestigd (p. 25). 
Met andere woorden: de beleving van de weidsheid van de zee wordt sterk aangetast indien 
wordt uitgekeken op een breed uitgestrekt veld van knipperende rode lampen tegen een 
donkere achtergrond. 

 Voor de verlichting ten behoeve van de luchtvaart wordt voor turbines met een tiphoogte van meer dan 150 8

meter een rood knipperlicht voorgeschreven met 2.000 candela als lichtsterkte in de nacht. Voor overdag en in 
de schemering wordt een wit licht met 20.000 candela verlangd. In nachten met heldere atmosferische om-
standigheden kan deze verlichting te zien zijn vanaf de kust (planMER, p. 80-81).
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In het MKBA rapport is geconcludeerd dat de nadelen in de sfeer van recreatie en toerisme 
bij bouwen binnen de 12-mijlszone niet opwegen tegen de kostenvoordelen daarvan . In de 9

ontwerp Rijksstructuurvisie op pagina 23 is aangegeven dat de aanleg en de exploitatie van 
windparken op zee positieve werkgelegenheidseffecten oplevert, ook voor de kustregio met 
name in plaatsen die een haven hebben. 
Toerisme en recreatie vormt de economische motor van alle getroffen kustgemeenten. Ont-
wikkelingen van deze gemeenten zijn dan ook hoofdzakelijk gericht op het ontwikkelen en 
versterken van het toerisme en economie. Ter illustratie verwijzen wij naar onze lopende ge-
meentelijke ontwikkelprojecten in Zandvoort, Noordwijk en Scheveningen. 
Rekening houdend met het feit dat de voorgenomen windmolenparken een negatief effect 
hebben op het toerisme en afbreuk doen aan de lopende ontwikkelingen gericht op het ver-
sterken van de toeristische sector en deze gemeenten met uitzondering van Scheveningen 
geen haven hebben, zijn wij van mening dat zij onevenredig hard worden getroffen.  

Op grond van het vorenstaande in de conclusie dat de ontwerpkavelbesluiten op gespannen 
voet staan met artikel 3, derde lid, aanhef en onder b en c, van de Wet windenergie op zee. 
Dit bezwaar weegt zwaarder nu er met ‘IJmuiden Ver’ een alternatief voorhanden is dat op 
deze aspecten beter scoort. 

V. GEVOLGEN VAN DE KAVELBESLUITEN VOOR BELANGHEBBENDEN BIJ DE BESTAANDE WINDPAR-
KEN 
Door de kavelbesluiten vermindert de opbrengst van de bestaande windparken voor de Hol-
landse kust.  
Uit onderzoek dat ECN in opdracht van de minister heeft uitgevoerd, blijkt dat realisatie van 
windmolenpark ‘Hollandse Kust Zuid’ conform de ontwerpkavelbesluiten tot een afname van 
de energieopbrengst van de drie bestaande windparken leidt. In de ‘Ontwerpkavelbesluiten I 
en II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)’, p. 18, staat hierover het volgende vermeld: 

Uit onderzoek11 is gebleken dat de energieopbrengst van Luchterduinen, als gevolg 
van de realisatie van alle vier de kavels van het windenergiegebied Hollandse Kust 
(zuid), maximaal 7,8 % lager zal zijn. Voor windpark Egmond aan Zee en het Prinses 
Amalia windpark wordt de afname van de energieopbrengst berekend op 1,6 %. 

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

De genoemde percentages van de afname van de energieopbrengst zien op alle vier de ka-
vels van ‘Hollandse Kust Zuid’. De effecten van alleen de kavels I en II zullen uiteraard ge-
ringer zijn. Dat deze een negatief effect hebben op de opbrengst van de bestaande parken, 
wordt evenwel bevestigd in de MER’s voor beide kavelbesluiten (zie bijvoorbeeld MER kavel 
I, paragraaf 10.16, p. 237). 

Voor de locatie ‘Hollandse Kust Noord’ zijn de effecten op de bestaande windparken voor 
zover ons bekend nog niet in beeld gebracht. Het is echter wel zeker dat ook deze locatie 
negatieve gevolgen zal hebben voor de opbrengst van de bestaande parken, met name voor 

 Reactiedocument op zienswijzen en adviezen, p. 67.9
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het Prinses Amalia windpark (dat notabene ín het aangewezen gebied voor ‘Hollandse Kust 
Noord’ ligt) en voor windpark Egmond aan Zee (dat op heel korte afstand van dit gebied ligt). 
Het negatieve effect op de opbrengst van de bestaande parken wordt gezien hun ligging 
vergroot door de in de ontwerp Rijksstructuurvisie mogelijk gemaakte uitbreiding van beide 
parken in de richting van de kust. 

Vanwege de veel grotere afstand zullen de bestaande windparken van ‘IJmuiden Ver’ geen 
nadelige effecten ondervinden. 

Ook om bovenstaande redenen in de conclusie dat de ontwerpkavelbesluiten op gespannen 
voet staan met artikel 3, derde lid, aanhef en onder b, van de Wet windenergie op zee. Dit 
bezwaar weegt zwaarder nu er met ‘IJmuiden Ver’ een alternatief voorhanden is dat op dit 
aspect beter scoort. 

VI. HET BELANG VAN EEN DOELMATIG RUIMTEGEBRUIK VAN DE ZEE 
Zoals eerder vermeld staat in de memorie van toelichting bij de Wet windenergie op zee  dat 
in het kader van een doelmatig ruimtegebruik van de zee (als bedoeld in artikel 3, derde lid, 
aanhef en onder a, van de wet) het beheer van de Noordzee zich onder meer richt op effici-
ënte benutting van de beschikbare ruimte. Efficiënt ruimtegebruik wordt onder andere bereikt 
door windparken zoveel mogelijk aansluitend op elkaar te realiseren, aldus de MvT. 

Uit de ontwerpkavelbesluiten blijkt dat de kavels van ‘Hollandse Kust Zuid’, met name de ka-
vels I en IV, als gevolg van de aanwezigheid van kabels en pijpleidingen niet aaneengesloten 
kunnen worden aangelegd. Dit zorgt voor een sterke versnippering van de plekken waar 
windturbines kunnen worden geplaatst. 
Ter illustratie is hieronder de voorgestelde verkaveling weergegeven, afkomstig uit het MER 
kavel I HKZ, p. V (figuur S2). 
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Om de beoogde capaciteit aan windenergie te kunnen behalen, zal de locatie ‘Hollandse 
Kust Noord’ moeten worden aangewend (die is gepland voor 2019). Anders dan bij de locatie 
‘IJmuiden Ver’, kunnen bij ‘Hollandse Kust’ de windturbines dus niet aaneengesloten worden 
gebouwd. Dit duidt niet op het meest doelmatig ruimtegebruik van de zee.  

Door de ligging van kabels en pijpleidingen leidt de aanleg van een windpark in ‘Hollandse 
Kust (Zuid)’ ten opzichte van ‘IJmuiden Ver’ tot een grotere spanning met de andere functies 
van de Noordzee, tot een versnippering van het windgebied en (daarmee) tot hogere kosten. 
Ook dit duidt niet op het meest doelmatig ruimtegebruik van de zee. 

De conclusie is dat de keuze voor ‘Hollandse Kust’ als windpark en de verkaveling die in de 
ontwerpkavelbesluiten is gekozen, op gespannen voet staan met het belang van een doel-
matig ruimtegebruik van de zee als bedoeld in artikel 3, derde lid, aanhef en onder a, van de 
wet. Dit bezwaar weegt zwaarder nu er met ‘IJmuiden Ver’ een alternatief voorhanden is dat 
op al deze aspecten beter scoort. 

VII. CONCLUSIE 
De aspecten die op grond van artikel 3, derde lid, van de Wet windenergie op zee van be-
lang zijn bij het nemen van een kavelbesluit zijn: 
➢ vervulling van maatschappelijke functies van de zee, waaronder doelmatig ruimtege-

bruik van de zee;  
➢ het milieubelang, waaronder het ecologisch en landschappelijk belang; 
➢ de gevolgen van de aanwijzing van een gebied voor derden; 
➢ de kosten. 

De locatie ‘Hollandse Kust’ scoort op alle onderdelen slechter dan ‘IJmuiden Ver’. Door des-
alniettemin de kavels I en II in ‘Hollandse Kust’ aan te wijzen als locatie voor een windpark, 
handelt de minister in strijd met de Wet windenergie op zee. Wij verzoeken de minister dan 
ook om de ontwerpkavelbesluiten in te trekken en de focus te verleggen naar de locatie ‘IJ-
muiden Ver’. 

Met vriendelijke groet, 

 
Voorzitter Stichting Vrije Horizon. 

Bijlagen: 
1. Meetgegevens De Kooy - zichtbaarheid meting 1/8/2016 t, 23/9/2016.  
2. Meetgegevens Schiphol - zichtbaarheid meting 1/8/2016 t, 23/9/2016. 
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Bijlage 1 

Bijlage 1 Meting zichtbaarheid De Kooy 1/8/2016 - 23/9/2016 

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) 
Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneem-methodieken zijn 
deze tijdreeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat deze reeks van 
gemeten waarden niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering 
verwijzen we naar de gehomogeniseerde reeks maandtemperaturen van De Bilt <http://
www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/homogeen_260/index.html> of de Centraal 
Nederland Temperatuur <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/# STN      
LON(east)   LAT(north)      ALT(m)  NAME 
235:         4.785       52.924         0.50   DE KOOY 
  
YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag);  
HH       = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 
UT;  
VV       = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 
2=200-300m,..., 49=4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, ..., 79=29-30km, 80=30-
35km, 81=35-40km,..., 89=meer dan 70km);  

STN,YYYYMMDD,   HH,   VV 
  
  235,20160801,    1,   80 
  235,20160801,    2,   80 
  235,20160801,    3,   80 
  235,20160801,    4,   75 
  235,20160801,    5,   75 
  235,20160801,    6,   69 
  235,20160801,    7,   75 
  235,20160801,    8,   75 
  235,20160801,    9,   80 
  235,20160801,   10,   75 
  235,20160801,   11,   80 
  235,20160801,   12,   80 
  235,20160801,   13,   80 
  235,20160801,   14,   80 
  235,20160801,   15,   80 
  235,20160801,   16,   80 
  235,20160801,   17,   80 
  235,20160801,   18,   75 
  235,20160801,   19,   75 
  235,20160801,   20,   75 
  235,20160801,   21,   70 
  235,20160801,   22,   64 
  235,20160801,   23,   70 
  235,20160801,   24,   70 
  235,20160802,    1,   70 
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  235,20160802,    2,   57 
  235,20160802,    3,   56 
  235,20160802,    4,   65 
  235,20160802,    5,   61 
  235,20160802,    6,   60 
  235,20160802,    7,   60 
  235,20160802,    8,   61 
  235,20160802,    9,   65 
  235,20160802,   10,   75 
  235,20160802,   11,   70 
  235,20160802,   12,   75 
  235,20160802,   13,   75 
  235,20160802,   14,   75 
  235,20160802,   15,   70 
  235,20160802,   16,   60 
  235,20160802,   17,   64 
  235,20160802,   18,   48 
  235,20160802,   19,   60 
  235,20160802,   20,   56 
  235,20160802,   21,   46 
  235,20160802,   22,   25 
  235,20160802,   23,   33 
  235,20160802,   24,   56 
  235,20160803,    1,   50 
  235,20160803,    2,   56 
  235,20160803,    3,   38 
  235,20160803,    4,   26 
  235,20160803,    5,   58 
  235,20160803,    6,   50 
  235,20160803,    7,   32 
  235,20160803,    8,   39 
  235,20160803,    9,   61 
  235,20160803,   10,   63 
  235,20160803,   11,   63 
  235,20160803,   12,   63 
  235,20160803,   13,   62 
  235,20160803,   14,   64 
  235,20160803,   15,   64 
  235,20160803,   16,   64 
  235,20160803,   17,   65 
  235,20160803,   18,   65 
  235,20160803,   19,   65 
  235,20160803,   20,   64 
  235,20160803,   21,   62 
  235,20160803,   22,   61 
  235,20160803,   23,   61 
  235,20160803,   24,   60 
  235,20160804,    1,   61 
  235,20160804,    2,   61 
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  235,20160804,    3,   62 
  235,20160804,    4,   63 
  235,20160804,    5,   64 
  235,20160804,    6,   61 
  235,20160804,    7,   72 
  235,20160804,    8,   71 
  235,20160804,    9,   68 
  235,20160804,   10,   68 
  235,20160804,   11,   69 
  235,20160804,   12,   72 
  235,20160804,   13,   70 
  235,20160804,   14,   69 
  235,20160804,   15,   68 
  235,20160804,   16,   69 
  235,20160804,   17,   69 
  235,20160804,   18,   66 
  235,20160804,   19,   63 
  235,20160804,   20,   65 
  235,20160804,   21,   60 
  235,20160804,   22,   66 
  235,20160804,   23,   70 
  235,20160804,   24,   70 
  235,20160805,    1,   70 
  235,20160805,    2,   70 
  235,20160805,    3,   70 
  235,20160805,    4,   70 
  235,20160805,    5,   70 
  235,20160805,    6,   70 
  235,20160805,    7,   75 
  235,20160805,    8,   75 
  235,20160805,    9,   75 
  235,20160805,   10,   75 
  235,20160805,   11,   75 
  235,20160805,   12,   74 
  235,20160805,   13,   75 
  235,20160805,   14,   80 
  235,20160805,   15,   69 
  235,20160805,   16,   77 
  235,20160805,   17,   75 
  235,20160805,   18,   75 
  235,20160805,   19,   75 
  235,20160805,   20,   75 
  235,20160805,   21,   70 
  235,20160805,   22,   70 
  235,20160805,   23,   70 
  235,20160805,   24,   70 
  235,20160806,    1,   70 
  235,20160806,    2,   65 
  235,20160806,    3,   60 
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  235,20160806,    4,   59 
  235,20160806,    5,   71 
  235,20160806,    6,   75 
  235,20160806,    7,   75 
  235,20160806,    8,   75 
  235,20160806,    9,   80 
  235,20160806,   10,   75 
  235,20160806,   11,   75 
  235,20160806,   12,   75 
  235,20160806,   13,   75 
  235,20160806,   14,   80 
  235,20160806,   15,   75 
  235,20160806,   16,   79 
  235,20160806,   17,   80 
  235,20160806,   18,   75 
  235,20160806,   19,   75 
  235,20160806,   20,   70 
  235,20160806,   21,   70 
  235,20160806,   22,   70 
  235,20160806,   23,   70 
  235,20160806,   24,   70 
  235,20160807,    1,   70 
  235,20160807,    2,   63 
  235,20160807,    3,   58 
  235,20160807,    4,   61 
  235,20160807,    5,   70 
  235,20160807,    6,   70 
  235,20160807,    7,   66 
  235,20160807,    8,   65 
  235,20160807,    9,   63 
  235,20160807,   10,   63 
  235,20160807,   11,   67 
  235,20160807,   12,   64 
  235,20160807,   13,   64 
  235,20160807,   14,   66 
  235,20160807,   15,   64 
  235,20160807,   16,   63 
  235,20160807,   17,   63 
  235,20160807,   18,   63 
  235,20160807,   19,   62 
  235,20160807,   20,   61 
  235,20160807,   21,   59 
  235,20160807,   22,   59 
  235,20160807,   23,   58 
  235,20160807,   24,   60 
  235,20160808,    1,   65 
  235,20160808,    2,   68 
  235,20160808,    3,   67 
  235,20160808,    4,   68 
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  235,20160808,    5,   68 
  235,20160808,    6,   68 
  235,20160808,    7,   69 
  235,20160808,    8,   71 
  235,20160808,    9,   70 
  235,20160808,   10,   67 
  235,20160808,   11,   75 
  235,20160808,   12,   64 
  235,20160808,   13,   67 
  235,20160808,   14,   68 
  235,20160808,   15,   71 
  235,20160808,   16,   64 
  235,20160808,   17,   69 
  235,20160808,   18,   72 
  235,20160808,   19,   73 
  235,20160808,   20,   69 
  235,20160808,   21,   71 
  235,20160808,   22,   70 
  235,20160808,   23,   75 
  235,20160808,   24,   75 
  235,20160809,    1,   80 
  235,20160809,    2,   80 
  235,20160809,    3,   80 
  235,20160809,    4,   70 
  235,20160809,    5,   75 
  235,20160809,    6,   70 
  235,20160809,    7,   75 
  235,20160809,    8,   73 
  235,20160809,    9,   78 
  235,20160809,   10,   79 
  235,20160809,   11,   77 
  235,20160809,   12,   78 
  235,20160809,   13,   71 
  235,20160809,   14,   65 
  235,20160809,   15,   74 
  235,20160809,   16,   74 
  235,20160809,   17,   77 
  235,20160809,   18,   80 
  235,20160809,   19,   80 
  235,20160809,   20,   80 
  235,20160809,   21,   82 
  235,20160809,   22,   58 
  235,20160809,   23,   57 
  235,20160809,   24,   70 
  235,20160810,    1,   70 
  235,20160810,    2,   70 
  235,20160810,    3,   80 
  235,20160810,    4,   80 
  235,20160810,    5,   80 
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  235,20160810,    6,   82 
  235,20160810,    7,   80 
  235,20160810,    8,   81 
  235,20160810,    9,   80 
  235,20160810,   10,   66 
  235,20160810,   11,   65 
  235,20160810,   12,   77 
  235,20160810,   13,   80 
  235,20160810,   14,   81 
  235,20160810,   15,   79 
  235,20160810,   16,   81 
  235,20160810,   17,   81 
  235,20160810,   18,   82 
  235,20160810,   19,   83 
  235,20160810,   20,   82 
  235,20160810,   21,   75 
  235,20160810,   22,   75 
  235,20160810,   23,   75 
  235,20160810,   24,   80 
  235,20160811,    1,   83 
  235,20160811,    2,   83 
  235,20160811,    3,   80 
  235,20160811,    4,   75 
  235,20160811,    5,   70 
  235,20160811,    6,   50 
  235,20160811,    7,   56 
  235,20160811,    8,   70 
  235,20160811,    9,   74 
  235,20160811,   10,   75 
  235,20160811,   11,   66 
  235,20160811,   12,   27 
  235,20160811,   13,   56 
  235,20160811,   14,   60 
  235,20160811,   15,   56 
  235,20160811,   16,   65 
  235,20160811,   17,   56 
  235,20160811,   18,   65 
  235,20160811,   19,   65 
  235,20160811,   20,   40 
  235,20160811,   21,   28 
  235,20160811,   22,   65 
  235,20160811,   23,   35 
  235,20160811,   24,   48 
  235,20160812,    1,   62 
  235,20160812,    2,   61 
  235,20160812,    3,   63 
  235,20160812,    4,   58 
  235,20160812,    5,   65 
  235,20160812,    6,   65 
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  235,20160812,    7,   65 
  235,20160812,    8,   69 
  235,20160812,    9,   69 
  235,20160812,   10,   70 
  235,20160812,   11,   69 
  235,20160812,   12,   70 
  235,20160812,   13,   69 
  235,20160812,   14,   70 
  235,20160812,   15,   70 
  235,20160812,   16,   68 
  235,20160812,   17,   67 
  235,20160812,   18,   66 
  235,20160812,   19,   63 
  235,20160812,   20,   61 
  235,20160812,   21,   61 
  235,20160812,   22,   61 
  235,20160812,   23,   60 
  235,20160812,   24,   59 
  235,20160813,    1,   62 
  235,20160813,    2,   68 
  235,20160813,    3,   75 
  235,20160813,    4,   75 
  235,20160813,    5,   75 
  235,20160813,    6,   70 
  235,20160813,    7,   75 
  235,20160813,    8,   75 
  235,20160813,    9,   73 
  235,20160813,   10,   71 
  235,20160813,   11,   75 
  235,20160813,   12,   70 
  235,20160813,   13,   70 
  235,20160813,   14,   70 
  235,20160813,   15,   70 
  235,20160813,   16,   75 
  235,20160813,   17,   75 
  235,20160813,   18,   75 
  235,20160813,   19,   75 
  235,20160813,   20,   70 
  235,20160813,   21,   70 
  235,20160813,   22,   70 
  235,20160813,   23,   70 
  235,20160813,   24,   65 
  235,20160814,    1,   70 
  235,20160814,    2,   70 
  235,20160814,    3,   70 
  235,20160814,    4,   70 
  235,20160814,    5,   65 
  235,20160814,    6,   65 
  235,20160814,    7,   75 
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  235,20160814,    8,   75 
  235,20160814,    9,   75 
  235,20160814,   10,   75 
  235,20160814,   11,   75 
  235,20160814,   12,   80 
  235,20160814,   13,   80 
  235,20160814,   14,   80 
  235,20160814,   15,   82 
  235,20160814,   16,   80 
  235,20160814,   17,   75 
  235,20160814,   18,   75 
  235,20160814,   19,   75 
  235,20160814,   20,   75 
  235,20160814,   21,   70 
  235,20160814,   22,   70 
  235,20160814,   23,   65 
  235,20160814,   24,   65 
  235,20160815,    1,   65 
  235,20160815,    2,   58 
  235,20160815,    3,   65 
  235,20160815,    4,   62 
  235,20160815,    5,   70 
  235,20160815,    6,   70 
  235,20160815,    7,   70 
  235,20160815,    8,   75 
  235,20160815,    9,   75 
  235,20160815,   10,   75 
  235,20160815,   11,   75 
  235,20160815,   12,   80 
  235,20160815,   13,   80 
  235,20160815,   14,   80 
  235,20160815,   15,   80 
  235,20160815,   16,   80 
  235,20160815,   17,   75 
  235,20160815,   18,   75 
  235,20160815,   19,   75 
  235,20160815,   20,   75 
  235,20160815,   21,   75 
  235,20160815,   22,   70 
  235,20160815,   23,   70 
  235,20160815,   24,   75 
  235,20160816,    1,   70 
  235,20160816,    2,   75 
  235,20160816,    3,   75 
  235,20160816,    4,   75 
  235,20160816,    5,   75 
  235,20160816,    6,   75 
  235,20160816,    7,   75 
  235,20160816,    8,   75 
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  235,20160816,    9,   75 
  235,20160816,   10,   75 
  235,20160816,   11,   75 
  235,20160816,   12,   75 
  235,20160816,   13,   80 
  235,20160816,   14,   80 
  235,20160816,   15,   80 
  235,20160816,   16,   80 
  235,20160816,   17,   80 
  235,20160816,   18,   80 
  235,20160816,   19,   75 
  235,20160816,   20,   75 
  235,20160816,   21,   75 
  235,20160816,   22,   70 
  235,20160816,   23,   70 
  235,20160816,   24,   70 
  235,20160817,    1,   65 
  235,20160817,    2,   65 
  235,20160817,    3,   64 
  235,20160817,    4,   64 
  235,20160817,    5,   65 
  235,20160817,    6,   61 
  235,20160817,    7,   65 
  235,20160817,    8,   70 
  235,20160817,    9,   70 
  235,20160817,   10,   71 
  235,20160817,   11,   75 
  235,20160817,   12,   80 
  235,20160817,   13,   80 
  235,20160817,   14,   80 
  235,20160817,   15,   80 
  235,20160817,   16,   80 
  235,20160817,   17,   75 
  235,20160817,   18,   75 
  235,20160817,   19,   75 
  235,20160817,   20,   75 
  235,20160817,   21,   75 
  235,20160817,   22,   75 
  235,20160817,   23,   75 
  235,20160817,   24,   75 
  235,20160818,    1,   70 
  235,20160818,    2,   70 
  235,20160818,    3,   70 
  235,20160818,    4,   70 
  235,20160818,    5,   70 
  235,20160818,    6,   70 
  235,20160818,    7,   70 
  235,20160818,    8,   75 
  235,20160818,    9,   75 
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  235,20160818,   10,   75 
  235,20160818,   11,   75 
  235,20160818,   12,   75 
  235,20160818,   13,   75 
  235,20160818,   14,   75 
  235,20160818,   15,   75 
  235,20160818,   16,   75 
  235,20160818,   17,   75 
  235,20160818,   18,   75 
  235,20160818,   19,   75 
  235,20160818,   20,   70 
  235,20160818,   21,   70 
  235,20160818,   22,   70 
  235,20160818,   23,   68 
  235,20160818,   24,   67 
  235,20160819,    1,   65 
  235,20160819,    2,   65 
  235,20160819,    3,   65 
  235,20160819,    4,   65 
  235,20160819,    5,   63 
  235,20160819,    6,   64 
  235,20160819,    7,   64 
  235,20160819,    8,   72 
  235,20160819,    9,   70 
  235,20160819,   10,   76 
  235,20160819,   11,   75 
  235,20160819,   12,   74 
  235,20160819,   13,   77 
  235,20160819,   14,   76 
  235,20160819,   15,   77 
  235,20160819,   16,   66 
  235,20160819,   17,   59 
  235,20160819,   18,   59 
  235,20160819,   19,   22 
  235,20160819,   20,   10 
  235,20160819,   21,   24 
  235,20160819,   22,   44 
  235,20160819,   23,   61 
  235,20160819,   24,   58 
  235,20160820,    1,   65 
  235,20160820,    2,   69 
  235,20160820,    3,   66 
  235,20160820,    4,   65 
  235,20160820,    5,   65 
  235,20160820,    6,   66 
  235,20160820,    7,   67 
  235,20160820,    8,   69 
  235,20160820,    9,   67 
  235,20160820,   10,   68 
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  235,20160820,   11,   70 
  235,20160820,   12,   67 
  235,20160820,   13,   65 
  235,20160820,   14,   68 
  235,20160820,   15,   66 
  235,20160820,   16,   67 
  235,20160820,   17,   69 
  235,20160820,   18,   65 
  235,20160820,   19,   66 
  235,20160820,   20,   64 
  235,20160820,   21,   63 
  235,20160820,   22,   62 
  235,20160820,   23,   61 
  235,20160820,   24,   61 
  235,20160821,    1,   61 
  235,20160821,    2,   57 
  235,20160821,    3,   50 
  235,20160821,    4,   66 
  235,20160821,    5,   67 
  235,20160821,    6,   21 
  235,20160821,    7,   56 
  235,20160821,    8,   65 
  235,20160821,    9,   69 
  235,20160821,   10,   70 
  235,20160821,   11,   72 
  235,20160821,   12,   70 
  235,20160821,   13,   75 
  235,20160821,   14,   75 
  235,20160821,   15,   75 
  235,20160821,   16,   74 
  235,20160821,   17,   70 
  235,20160821,   18,   70 
  235,20160821,   19,   70 
  235,20160821,   20,   70 
  235,20160821,   21,   67 
  235,20160821,   22,   67 
  235,20160821,   23,   67 
  235,20160821,   24,   65 
  235,20160822,    1,   68 
  235,20160822,    2,   69 
  235,20160822,    3,   70 
  235,20160822,    4,   25 
  235,20160822,    5,   41 
  235,20160822,    6,   50 
  235,20160822,    7,   60 
  235,20160822,    8,   64 
  235,20160822,    9,   56 
  235,20160822,   10,   58 
  235,20160822,   11,   56 
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  235,20160822,   12,   64 
  235,20160822,   13,   63 
  235,20160822,   14,   63 
  235,20160822,   15,   63 
  235,20160822,   16,   62 
  235,20160822,   17,   61 
  235,20160822,   18,   59 
  235,20160822,   19,   60 
  235,20160822,   20,   61 
  235,20160822,   21,   62 
  235,20160822,   22,   63 
  235,20160822,   23,   61 
  235,20160822,   24,   61 
  235,20160823,    1,   60 
  235,20160823,    2,   59 
  235,20160823,    3,   58 
  235,20160823,    4,   57 
  235,20160823,    5,   57 
  235,20160823,    6,   60 
  235,20160823,    7,   62 
  235,20160823,    8,   68 
  235,20160823,    9,   65 
  235,20160823,   10,   70 
  235,20160823,   11,   66 
  235,20160823,   12,   68 
  235,20160823,   13,   68 
  235,20160823,   14,   66 
  235,20160823,   15,   65 
  235,20160823,   16,   65 
  235,20160823,   17,   72 
  235,20160823,   18,   80 
  235,20160823,   19,   75 
  235,20160823,   20,   68 
  235,20160823,   21,   68 
  235,20160823,   22,   70 
  235,20160823,   23,   75 
  235,20160823,   24,   70 
  235,20160824,    1,   75 
  235,20160824,    2,   70 
  235,20160824,    3,   70 
  235,20160824,    4,   66 
  235,20160824,    5,   64 
  235,20160824,    6,   67 
  235,20160824,    7,   69 
  235,20160824,    8,   78 
  235,20160824,    9,   76 
  235,20160824,   10,   80 
  235,20160824,   11,   79 
  235,20160824,   12,   80 
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  235,20160918,   15,   82 
  235,20160918,   16,   82 
  235,20160918,   17,   80 
  235,20160918,   18,   80 
  235,20160918,   19,   75 
  235,20160918,   20,   75 
  235,20160918,   21,   75 
  235,20160918,   22,   80 
  235,20160918,   23,   80 
  235,20160918,   24,   75 
  235,20160919,    1,   75 
  235,20160919,    2,   75 
  235,20160919,    3,   75 
  235,20160919,    4,   75 
  235,20160919,    5,   75 
  235,20160919,    6,   70 
  235,20160919,    7,   75 
  235,20160919,    8,   75 
  235,20160919,    9,   75 
  235,20160919,   10,   83 
  235,20160919,   11,   80 
  235,20160919,   12,   80 
  235,20160919,   13,   82 
  235,20160919,   14,   81 
  235,20160919,   15,   83 
  235,20160919,   16,   80 
  235,20160919,   17,   80 
  235,20160919,   18,   75 
  235,20160919,   19,   75 
  235,20160919,   20,   61 
  235,20160919,   21,   65 
  235,20160919,   22,   65 
  235,20160919,   23,   65 
  235,20160919,   24,   65 
  235,20160920,    1,   75 
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  235,20160920,    2,   70 
  235,20160920,    3,   70 
  235,20160920,    4,   70 
  235,20160920,    5,   59 
  235,20160920,    6,   59 
  235,20160920,    7,   70 
  235,20160920,    8,   75 
  235,20160920,    9,   75 
  235,20160920,   10,   80 
  235,20160920,   11,   83 
  235,20160920,   12,   81 
  235,20160920,   13,   81 
  235,20160920,   14,   82 
  235,20160920,   15,   81 
  235,20160920,   16,   83 
  235,20160920,   17,   83 
  235,20160920,   18,   83 
  235,20160920,   19,   75 
  235,20160920,   20,   71 
  235,20160920,   21,   71 
  235,20160920,   22,   68 
  235,20160920,   23,   72 
  235,20160920,   24,   75 
  235,20160921,    1,   75 
  235,20160921,    2,   75 
  235,20160921,    3,   75 
  235,20160921,    4,   75 
  235,20160921,    5,   75 
  235,20160921,    6,   75 
  235,20160921,    7,   75 
  235,20160921,    8,   80 
  235,20160921,    9,   83 
  235,20160921,   10,   83 
  235,20160921,   11,   82 
  235,20160921,   12,   82 
  235,20160921,   13,   81 
  235,20160921,   14,   83 
  235,20160921,   15,   81 
  235,20160921,   16,   83 
  235,20160921,   17,   82 
  235,20160921,   18,   83 
  235,20160921,   19,   80 
  235,20160921,   20,   75 
  235,20160921,   21,   75 
  235,20160921,   22,   80 
  235,20160921,   23,   80 
  235,20160921,   24,   75 
  235,20160922,    1,   75 
  235,20160922,    2,   71 
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  235,20160922,    3,   64 
  235,20160922,    4,   60 
  235,20160922,    5,   60 
  235,20160922,    6,   62 
  235,20160922,    7,   65 
  235,20160922,    8,   70 
  235,20160922,    9,   71 
  235,20160922,   10,   69 
  235,20160922,   11,   65 
  235,20160922,   12,   62 
  235,20160922,   13,   67 
  235,20160922,   14,   64 
  235,20160922,   15,   67 
  235,20160922,   16,   68 
  235,20160922,   17,   68 
  235,20160922,   18,   59 
  235,20160922,   19,   60 
  235,20160922,   20,   68 
  235,20160922,   21,   70 
  235,20160922,   22,   70 
  235,20160922,   23,   70 
  235,20160922,   24,   60 
  235,20160923,    1,   56 
  235,20160923,    2,   28 
  235,20160923,    3,   50 
  235,20160923,    4,   64 
  235,20160923,    5,   75 
  235,20160923,    6,   83 
  235,20160923,    7,   83 
  235,20160923,    8,   83 
  235,20160923,    9,   83 
  235,20160923,   10,   80 
  235,20160923,   11,   78 
  235,20160923,   12,   81 
  235,20160923,   13,   82 
  235,20160923,   14,   80 
  235,20160923,   15,   82 
  235,20160923,   16,   82 
  235,20160923,   17,   82 
  235,20160923,   18,   68 
  235,20160923,   19,   83 
  235,20160923,   20,   83 
  235,20160923,   21,   82 
  235,20160923,   22,   81 
  235,20160923,   23,   80 
  235,20160923,   24,   80 
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Bijlage1 Meting zichtbaarheid Schiphol 1/8/2016 - 24/9/2016 

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) 
Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneemmethodieken zijn 
deze tijdreeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat deze reeks van 
gemeten waarden niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering 
verwijzen we naar de gehomogeniseerde reeks maandtemperaturen van De Bilt <http://
www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/homogeen_260/index.html> of de Centraal 
Nederland Temperatuur <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/CNT/>. 
  
  
STN      LON(east)   LAT(north)      ALT(m)  NAME 
240:         4.774       52.301        -4.40   SCHIPHOL 

YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag);  
HH       = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 
UT;  
VV       = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 
2=200-300m,..., =4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, ..., 79=29-30km, 
80=30-35km, 81=35-40km,..., 89=meer dan 70km);  
  
 STN,YYYYMMDD,   HH,   VV 
  
  240,20160801,    1,   70 
  240,20160801,    2,   70 
  240,20160801,    3,   67 
  240,20160801,    4,   68 
  240,20160801,    5,   69 
  240,20160801,    6,   70 
  240,20160801,    7,   70 
  240,20160801,    8,   80 
  240,20160801,    9,   80 
  240,20160801,   10,   80 
  240,20160801,   11,   80 
  240,20160801,   12,   81 
  240,20160801,   13,   82 
  240,20160801,   14,   81 
  240,20160801,   15,   81 
  240,20160801,   16,   81 
  240,20160801,   17,   80 
  240,20160801,   18,   80 
  240,20160801,   19,   75 
  240,20160801,   20,   75 
  240,20160801,   21,   75 
  240,20160801,   22,   70 
  240,20160801,   23,   75 
  240,20160801,   24,   70 
  240,20160802,    1,   75 
  240,20160802,    2,   66 
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  240,20160802,    3,   62 
  240,20160802,    4,   58 
  240,20160802,    5,   56 
  240,20160802,    6,   43 
  240,20160802,    7,   65 
  240,20160802,    8,   68 
  240,20160802,    9,   64 
  240,20160802,   10,   57 
  240,20160802,   11,   70 
  240,20160802,   12,   59 
  240,20160802,   13,   70 
  240,20160802,   14,   50 
  240,20160802,   15,   56 
  240,20160802,   16,   35 
  240,20160802,   17,   57 
  240,20160802,   18,   24 
  240,20160802,   19,   24 
  240,20160802,   20,   56 
  240,20160802,   21,   48 
  240,20160802,   22,   31 
  240,20160802,   23,   23 
  240,20160802,   24,   30 
  240,20160803,    1,   56 
  240,20160803,    2,   50 
  240,20160803,    3,   61 
  240,20160803,    4,   50 
  240,20160803,    5,   59 
  240,20160803,    6,   50 
  240,20160803,    7,   32 
  240,20160803,    8,   59 
  240,20160803,    9,   65 
  240,20160803,   10,   68 
  240,20160803,   11,   70 
  240,20160803,   12,   75 
  240,20160803,   13,   75 
  240,20160803,   14,   75 
  240,20160803,   15,   75 
  240,20160803,   16,   75 
  240,20160803,   17,   75 
  240,20160803,   18,   75 
  240,20160803,   19,   75 
  240,20160803,   20,   75 
  240,20160803,   21,   75 
  240,20160803,   22,   68 
  240,20160803,   23,   65 
  240,20160803,   24,   64 
  240,20160804,    1,   63 
  240,20160804,    2,   63 
  240,20160804,    3,   62 
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  240,20160804,    4,   64 
  240,20160804,    5,   65 
  240,20160804,    6,   68 
  240,20160804,    7,   70 
  240,20160804,    8,   73 
  240,20160804,    9,   67 
  240,20160804,   10,   72 
  240,20160804,   11,   75 
  240,20160804,   12,   69 
  240,20160804,   13,   74 
  240,20160804,   14,   71 
  240,20160804,   15,   72 
  240,20160804,   16,   69 
  240,20160804,   17,   72 
  240,20160804,   18,   75 
  240,20160804,   19,   70 
  240,20160804,   20,   65 
  240,20160804,   21,   63 
  240,20160804,   22,   63 
  240,20160804,   23,   62 
  240,20160804,   24,   64 
  240,20160805,    1,   60 
  240,20160805,    2,   65 
  240,20160805,    3,   65 
  240,20160805,    4,   65 
  240,20160805,    5,   65 
  240,20160805,    6,   70 
  240,20160805,    7,   75 
  240,20160805,    8,   75 
  240,20160805,    9,   75 
  240,20160805,   10,   75 
  240,20160805,   11,   46 
  240,20160805,   12,   75 
  240,20160805,   13,   80 
  240,20160805,   14,   80 
  240,20160805,   15,   80 
  240,20160805,   16,   80 
  240,20160805,   17,   80 
  240,20160805,   18,   75 
  240,20160805,   19,   75 
  240,20160805,   20,   70 
  240,20160805,   21,   75 
  240,20160805,   22,   70 
  240,20160805,   23,   70 
  240,20160805,   24,   65 
  240,20160806,    1,   64 
  240,20160806,    2,   59 
  240,20160806,    3,   58 
  240,20160806,    4,   57 
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  240,20160806,    5,   57 
  240,20160806,    6,   65 
  240,20160806,    7,   58 
  240,20160806,    8,   50 
  240,20160806,    9,   58 
  240,20160806,   10,   75 
  240,20160806,   11,   75 
  240,20160806,   12,   75 
  240,20160806,   13,   80 
  240,20160806,   14,   80 
  240,20160806,   15,   81 
  240,20160806,   16,   81 
  240,20160806,   17,   81 
  240,20160806,   18,   82 
  240,20160806,   19,   75 
  240,20160806,   20,   75 
  240,20160806,   21,   75 
  240,20160806,   22,   70 
  240,20160806,   23,   70 
  240,20160806,   24,   70 
  240,20160807,    1,   70 
  240,20160807,    2,   70 
  240,20160807,    3,   68 
  240,20160807,    4,   69 
  240,20160807,    5,   70 
  240,20160807,    6,   70 
  240,20160807,    7,   68 
  240,20160807,    8,   63 
  240,20160807,    9,   56 
  240,20160807,   10,   62 
  240,20160807,   11,   70 
  240,20160807,   12,   70 
  240,20160807,   13,   68 
  240,20160807,   14,   75 
  240,20160807,   15,   75 
  240,20160807,   16,   75 
  240,20160807,   17,   75 
  240,20160807,   18,   75 
  240,20160807,   19,   75 
  240,20160807,   20,   70 
  240,20160807,   21,   75 
  240,20160807,   22,   74 
  240,20160807,   23,   67 
  240,20160807,   24,   62 
  240,20160808,    1,   60 
  240,20160808,    2,   60 
  240,20160808,    3,   63 
  240,20160808,    4,   70 
  240,20160808,    5,   70 

/47 71

0051



  240,20160808,    6,   69 
  240,20160808,    7,   69 
  240,20160808,    8,   76 
  240,20160808,    9,   80 
  240,20160808,   10,   72 
  240,20160808,   11,   80 
  240,20160808,   12,   78 
  240,20160808,   13,   80 
  240,20160808,   14,   80 
  240,20160808,   15,   75 
  240,20160808,   16,   79 
  240,20160808,   17,   80 
  240,20160808,   18,   75 
  240,20160808,   19,   74 
  240,20160808,   20,   75 
  240,20160808,   21,   70 
  240,20160808,   22,   70 
  240,20160808,   23,   65 
  240,20160808,   24,   65 
  240,20160809,    1,   65 
  240,20160809,    2,   65 
  240,20160809,    3,    8 
  240,20160809,    4,   65 
  240,20160809,    5,   65 
  240,20160809,    6,   65 
  240,20160809,    7,   70 
  240,20160809,    8,   70 
  240,20160809,    9,   70 
  240,20160809,   10,   70 
  240,20160809,   11,   80 
  240,20160809,   12,   73 
  240,20160809,   13,   71 
  240,20160809,   14,   78 
  240,20160809,   15,   80 
  240,20160809,   16,   79 
  240,20160809,   17,   78 
  240,20160809,   18,   79 
  240,20160809,   19,   75 
  240,20160809,   20,   75 
  240,20160809,   21,   75 
  240,20160809,   22,   80 
  240,20160809,   23,   70 
  240,20160809,   24,   70 
  240,20160810,    1,   64 
  240,20160810,    2,   65 
  240,20160810,    3,   65 
  240,20160810,    4,   65 
  240,20160810,    5,   65 
  240,20160810,    6,   75 
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  240,20160810,    7,   75 
  240,20160810,    8,   70 
  240,20160810,    9,   80 
  240,20160810,   10,   80 
  240,20160810,   11,   80 
  240,20160810,   12,   80 
  240,20160810,   13,   81 
  240,20160810,   14,   81 
  240,20160810,   15,   78 
  240,20160810,   16,   81 
  240,20160810,   17,   75 
  240,20160810,   18,   80 
  240,20160810,   19,   80 
  240,20160810,   20,   75 
  240,20160810,   21,   75 
  240,20160810,   22,   70 
  240,20160810,   23,   70 
  240,20160810,   24,   70 
  240,20160811,    1,   70 
  240,20160811,    2,   75 
  240,20160811,    3,   75 
  240,20160811,    4,   75 
  240,20160811,    5,   70 
  240,20160811,    6,   70 
  240,20160811,    7,   62 
  240,20160811,    8,   58 
  240,20160811,    9,   59 
  240,20160811,   10,   58 
  240,20160811,   11,   67 
  240,20160811,   12,   57 
  240,20160811,   13,   56 
  240,20160811,   14,   62 
  240,20160811,   15,   57 
  240,20160811,   16,   58 
  240,20160811,   17,   62 
  240,20160811,   18,   59 
  240,20160811,   19,   44 
  240,20160811,   20,   65 
  240,20160811,   21,   57 
  240,20160811,   22,   59 
  240,20160811,   23,   50 
  240,20160811,   24,   29 
  240,20160812,    1,   49 
  240,20160812,    2,   65 
  240,20160812,    3,   65 
  240,20160812,    4,   65 
  240,20160812,    5,   65 
  240,20160812,    6,   65 
  240,20160812,    7,   70 
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  240,20160812,    8,   70 
  240,20160812,    9,   70 
  240,20160812,   10,   70 
  240,20160812,   11,   70 
  240,20160812,   12,   70 
  240,20160812,   13,   75 
  240,20160812,   14,   75 
  240,20160812,   15,   72 
  240,20160812,   16,   75 
  240,20160812,   17,   75 
  240,20160812,   18,   75 
  240,20160812,   19,   75 
  240,20160812,   20,   75 
  240,20160812,   21,   70 
  240,20160812,   22,   70 
  240,20160812,   23,   70 
  240,20160812,   24,   70 
  240,20160813,    1,   61 
  240,20160813,    2,   58 
  240,20160813,    3,   50 
  240,20160813,    4,   56 
  240,20160813,    5,   70 
  240,20160813,    6,   70 
  240,20160813,    7,   70 
  240,20160813,    8,   75 
  240,20160813,    9,   75 
  240,20160813,   10,   75 
  240,20160813,   11,   75 
  240,20160813,   12,   75 
  240,20160813,   13,   75 
  240,20160813,   14,   75 
  240,20160813,   15,   75 
  240,20160813,   16,   75 
  240,20160813,   17,   75 
  240,20160813,   18,   75 
  240,20160813,   19,   70 
  240,20160813,   20,   70 
  240,20160813,   21,   70 
  240,20160813,   22,   70 
  240,20160813,   23,   70 
  240,20160813,   24,   70 
  240,20160814,    1,   65 
  240,20160814,    2,   65 
  240,20160814,    3,   65 
  240,20160814,    4,   65 
  240,20160814,    5,   65 
  240,20160814,    6,   65 
  240,20160814,    7,   70 
  240,20160814,    8,   75 
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  240,20160814,    9,   75 
  240,20160814,   10,   75 
  240,20160814,   11,   75 
  240,20160814,   12,   82 
  240,20160814,   13,   81 
  240,20160814,   14,   82 
  240,20160814,   15,   81 
  240,20160814,   16,   82 
  240,20160814,   17,   83 
  240,20160814,   18,   83 
  240,20160814,   19,   75 
  240,20160814,   20,   75 
  240,20160814,   21,   70 
  240,20160814,   22,   70 
  240,20160814,   23,   65 
  240,20160814,   24,   65 
  240,20160815,    1,   65 
  240,20160815,    2,   65 
  240,20160815,    3,   65 
  240,20160815,    4,   65 
  240,20160815,    5,   65 
  240,20160815,    6,   70 
  240,20160815,    7,   75 
  240,20160815,    8,   80 
  240,20160815,    9,   80 
  240,20160815,   10,   81 
  240,20160815,   11,   82 
  240,20160815,   12,   81 
  240,20160815,   13,   80 
  240,20160815,   14,   82 
  240,20160815,   15,   81 
  240,20160815,   16,   81 
  240,20160815,   17,   81 
  240,20160815,   18,   75 
  240,20160815,   19,   75 
  240,20160815,   20,   75 
  240,20160815,   21,   75 
  240,20160815,   22,   70 
  240,20160815,   23,   70 
  240,20160815,   24,   70 
  240,20160816,    1,   70 
  240,20160816,    2,   70 
  240,20160816,    3,   70 
  240,20160816,    4,   70 
  240,20160816,    5,   70 
  240,20160816,    6,   70 
  240,20160816,    7,   75 
  240,20160816,    8,   75 
  240,20160816,    9,   80 
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  240,20160816,   10,   81 
  240,20160816,   11,   80 
  240,20160816,   12,   81 
  240,20160816,   13,   80 
  240,20160816,   14,   80 
  240,20160816,   15,   80 
  240,20160816,   16,   80 
  240,20160816,   17,   80 
  240,20160816,   18,   81 
  240,20160816,   19,   75 
  240,20160816,   20,   75 
  240,20160816,   21,   70 
  240,20160816,   22,   70 
  240,20160816,   23,   70 
  240,20160816,   24,   70 
  240,20160817,    1,   70 
  240,20160817,    2,   70 
  240,20160817,    3,   70 
  240,20160817,    4,   67 
  240,20160817,    5,   65 
  240,20160817,    6,   71 
  240,20160817,    7,   75 
  240,20160817,    8,   80 
  240,20160817,    9,   80 
  240,20160817,   10,   81 
  240,20160817,   11,   80 
  240,20160817,   12,   81 
  240,20160817,   13,   80 
  240,20160817,   14,   80 
  240,20160817,   15,   81 
  240,20160817,   16,   82 
  240,20160817,   17,   83 
  240,20160817,   18,   83 
  240,20160817,   19,   83 
  240,20160817,   20,   75 
  240,20160817,   21,   75 
  240,20160817,   22,   75 
  240,20160817,   23,   70 
  240,20160817,   24,   70 
  240,20160818,    1,   70 
  240,20160818,    2,   70 
  240,20160818,    3,   70 
  240,20160818,    4,   70 
  240,20160818,    5,   68 
  240,20160818,    6,   70 
  240,20160818,    7,   75 
  240,20160818,    8,   75 
  240,20160818,    9,   76 
  240,20160818,   10,   81 
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  240,20160818,   11,   81 
  240,20160818,   12,   75 
  240,20160818,   13,   81 
  240,20160818,   14,   80 
  240,20160818,   15,   80 
  240,20160818,   16,   82 
  240,20160818,   17,   81 
  240,20160818,   18,   80 
  240,20160818,   19,   75 
  240,20160818,   20,   70 
  240,20160818,   21,   70 
  240,20160818,   22,   64 
  240,20160818,   23,   65 
  240,20160818,   24,   70 
  240,20160819,    1,   70 
  240,20160819,    2,   65 
  240,20160819,    3,   62 
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  240,20160913,    6,   65 
  240,20160913,    7,   63 
  240,20160913,    8,   63 
  240,20160913,    9,   67 
  240,20160913,   10,   73 
  240,20160913,   11,   76 
  240,20160913,   12,   80 
  240,20160913,   13,   80 
  240,20160913,   14,   81 
  240,20160913,   15,   81 
  240,20160913,   16,   81 
  240,20160913,   17,   81 
  240,20160913,   18,   80 
  240,20160913,   19,   75 
  240,20160913,   20,   80 
  240,20160913,   21,   75 
  240,20160913,   22,   77 
  240,20160913,   23,   75 
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  240,20160913,   24,   75 
  240,20160914,    1,   70 
  240,20160914,    2,   70 
  240,20160914,    3,   68 
  240,20160914,    4,   66 
  240,20160914,    5,   66 
  240,20160914,    6,   66 
  240,20160914,    7,   69 
  240,20160914,    8,   71 
  240,20160914,    9,   71 
  240,20160914,   10,   73 
  240,20160914,   11,   71 
  240,20160914,   12,   73 
  240,20160914,   13,   79 
  240,20160914,   14,   70 
  240,20160914,   15,   75 
  240,20160914,   16,   81 
  240,20160914,   17,   66 
  240,20160914,   18,   64 
  240,20160914,   19,   62 
  240,20160914,   20,   61 
  240,20160914,   21,   70 
  240,20160914,   22,   69 
  240,20160914,   23,   65 
  240,20160914,   24,   64 
  240,20160915,    1,   62 
  240,20160915,    2,   62 
  240,20160915,    3,   64 
  240,20160915,    4,   64 
  240,20160915,    5,   64 
  240,20160915,    6,   64 
  240,20160915,    7,   64 
  240,20160915,    8,   64 
  240,20160915,    9,   67 
  240,20160915,   10,   67 
  240,20160915,   11,   67 
  240,20160915,   12,   70 
  240,20160915,   13,   66 
  240,20160915,   14,   72 
  240,20160915,   15,   72 
  240,20160915,   16,   72 
  240,20160915,   17,   73 
  240,20160915,   18,   67 
  240,20160915,   19,   57 
  240,20160915,   20,   56 
  240,20160915,   21,   70 
  240,20160915,   22,   70 
  240,20160915,   23,   75 
  240,20160915,   24,   67 
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  240,20160916,    1,   65 
  240,20160916,    2,   60 
  240,20160916,    3,   56 
  240,20160916,    4,   56 
  240,20160916,    5,   45 
  240,20160916,    6,   43 
  240,20160916,    7,   56 
  240,20160916,    8,   60 
  240,20160916,    9,   61 
  240,20160916,   10,   61 
  240,20160916,   11,   64 
  240,20160916,   12,   59 
  240,20160916,   13,   59 
  240,20160916,   14,   64 
  240,20160916,   15,   75 
  240,20160916,   16,   80 
  240,20160916,   17,   75 
  240,20160916,   18,   75 
  240,20160916,   19,   70 
  240,20160916,   20,   75 
  240,20160916,   21,   75 
  240,20160916,   22,   75 
  240,20160916,   23,   70 
  240,20160916,   24,   70 
  240,20160917,    1,   70 
  240,20160917,    2,   70 
  240,20160917,    3,   70 
  240,20160917,    4,   62 
  240,20160917,    5,   62 
  240,20160917,    6,   58 
  240,20160917,    7,   56 
  240,20160917,    8,   50 
  240,20160917,    9,   57 
  240,20160917,   10,   61 
  240,20160917,   11,   67 
  240,20160917,   12,   76 
  240,20160917,   13,   75 
  240,20160917,   14,   75 
  240,20160917,   15,   75 
  240,20160917,   16,   75 
  240,20160917,   17,   73 
  240,20160917,   18,   60 
  240,20160917,   19,   65 
  240,20160917,   20,   62 
  240,20160917,   21,   59 
  240,20160917,   22,   56 
  240,20160917,   23,   60 
  240,20160917,   24,   64 
  240,20160918,    1,   70 
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  240,20160918,    2,   70 
  240,20160918,    3,   70 
  240,20160918,    4,   65 
  240,20160918,    5,   65 
  240,20160918,    6,   64 
  240,20160918,    7,   68 
  240,20160918,    8,   70 
  240,20160918,    9,   75 
  240,20160918,   10,   80 
  240,20160918,   11,   80 
  240,20160918,   12,   80 
  240,20160918,   13,   80 
  240,20160918,   14,   81 
  240,20160918,   15,   81 
  240,20160918,   16,   82 
  240,20160918,   17,   80 
  240,20160918,   18,   75 
  240,20160918,   19,   75 
  240,20160918,   20,   75 
  240,20160918,   21,   70 
  240,20160918,   22,   70 
  240,20160918,   23,   70 
  240,20160918,   24,   70 
  240,20160919,    1,   70 
  240,20160919,    2,   65 
  240,20160919,    3,   65 
  240,20160919,    4,   65 
  240,20160919,    5,   70 
  240,20160919,    6,   70 
  240,20160919,    7,   70 
  240,20160919,    8,   59 
  240,20160919,    9,   75 
  240,20160919,   10,   75 
  240,20160919,   11,   80 
  240,20160919,   12,   75 
  240,20160919,   13,   80 
  240,20160919,   14,   81 
  240,20160919,   15,   81 
  240,20160919,   16,   80 
  240,20160919,   17,   75 
  240,20160919,   18,   75 
  240,20160919,   19,   75 
  240,20160919,   20,   75 
  240,20160919,   21,   70 
  240,20160919,   22,   70 
  240,20160919,   23,   70 
  240,20160919,   24,   70 
  240,20160920,    1,   70 
  240,20160920,    2,   70 
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  240,20160920,    3,   70 
  240,20160920,    4,   70 
  240,20160920,    5,   65 
  240,20160920,    6,   65 
  240,20160920,    7,   70 
  240,20160920,    8,   80 
  240,20160920,    9,   71 
  240,20160920,   10,   82 
  240,20160920,   11,   83 
  240,20160920,   12,   81 
  240,20160920,   13,   82 
  240,20160920,   14,   83 
  240,20160920,   15,   82 
  240,20160920,   16,   80 
  240,20160920,   17,   75 
  240,20160920,   18,   75 
  240,20160920,   19,   75 
  240,20160920,   20,   75 
  240,20160920,   21,   70 
  240,20160920,   22,   68 
  240,20160920,   23,   66 
  240,20160920,   24,   64 
  240,20160921,    1,   64 
  240,20160921,    2,   70 
  240,20160921,    3,   70 
  240,20160921,    4,   70 
  240,20160921,    5,   70 
  240,20160921,    6,   70 
  240,20160921,    7,   75 
  240,20160921,    8,   80 
  240,20160921,    9,   80 
  240,20160921,   10,   80 
  240,20160921,   11,   80 
  240,20160921,   12,   82 
  240,20160921,   13,   81 
  240,20160921,   14,   80 
  240,20160921,   15,   82 
  240,20160921,   16,   82 
  240,20160921,   17,   80 
  240,20160921,   18,   80 
  240,20160921,   19,   80 
  240,20160921,   20,   75 
  240,20160921,   21,   80 
  240,20160921,   22,   75 
  240,20160921,   23,   75 
  240,20160921,   24,   70 
  240,20160922,    1,   68 
  240,20160922,    2,   66 
  240,20160922,    3,   67 
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  240,20160922,    4,   65 
  240,20160922,    5,   65 
  240,20160922,    6,   63 
  240,20160922,    7,   64 
  240,20160922,    8,   65 
  240,20160922,    9,   64 
  240,20160922,   10,   62 
  240,20160922,   11,   62 
  240,20160922,   12,   64 
  240,20160922,   13,   64 
  240,20160922,   14,   63 
  240,20160922,   15,   67 
  240,20160922,   16,   76 
  240,20160922,   17,   71 
  240,20160922,   18,   64 
  240,20160922,   19,   60 
  240,20160922,   20,   58 
  240,20160922,   21,   57 
  240,20160922,   22,   50 
  240,20160922,   23,   45 
  240,20160922,   24,   36 
  240,20160923,    1,   40 
  240,20160923,    2,   41 
  240,20160923,    3,   56 
  240,20160923,    4,   58 
  240,20160923,    5,   61 
  240,20160923,    6,   64 
  240,20160923,    7,   66 
  240,20160923,    8,   80 
  240,20160923,    9,   81 
  240,20160923,   10,   82 
  240,20160923,   11,   81 
  240,20160923,   12,   82 
  240,20160923,   13,   80 
  240,20160923,   14,   81 
  240,20160923,   15,   82 
  240,20160923,   16,   82 
  240,20160923,   17,   83 
  240,20160923,   18,   82 
  240,20160923,   19,   82 
  240,20160923,   20,   82 
  240,20160923,   21,   81 
  240,20160923,   22,   81 
  240,20160923,   23,   80 
  240,20160923,   24,   81 
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Zienswijze Ontwerp Kavelbersluit I en II Windenergie Hollandse Kust

Algemeen.

Aanwijzing van de kavels I en II in het windenergiegebied ‘Hollandse Kust Zuid’ als locatie voor 
een windpark is ons inziens in strijd met de Wet windenergie op zee. 

Beleving - het vrije zicht vanaf de Hollandse Kust zal voor het grootste deel verdwijnen wanneer 
de ontwerp kavelbesluiten worden vastgesteld. Vanuit landschappelijk - en milieuoogpunt desa-
streus. Stichting Vrije Horizon (SVH) concludeert dat in de MER geen rekening wordt gehouden 
met het cumulatieve effect van de aanbestedingen III en IV. Dit wil SVH opgenomen zien in alle 
afwegingen voor Kavelbesluiten I t/m 4 voor de Hollandse Kust Zuid, toekomstige kavelbesluiten I 
en II voor de Hollandse Kust Noord. Daarbij willen wij dezelfde effecten onderzocht hebben wan-
neer deze 2100 MW op IJmuiden Ver ontwikkeld zouden worden.

Ecologie - Realisatie van windturbines op deze voorgenomen kavel heeft veel zwaardere nadelige 
gevolgen voor zeezoogdieren, vleermuizen en vogels dan realisatie verder uit de kust, zoals IJ-
muiden Ver. (zie ook https://milieudefensie.nl/publicaties/bestanden/frisse-zeewind-2/view pagina 5 
en de vergelijkende tabel in de Mer, opgesteld voor Borssele, bijlage 3). Om deze schade te ‘be-
perken’ zijn veel aanvullende maatregelen en controles nodig. Dit werkt per definitie kostenverh -
gend.

Economie -  De aangewezen kavels (I en II) hebben negatieve gevolgen op toerisme (teruglopen-
de aantallen) bewoners (waardevermindering) en ondernemers.
Deze schade kan voorkomen worden door te kiezen voor ontwikkeling op IJmuiden Ver. Daarbij 
blijven de gebieden Hollandse Kust beschikbaar voor andere energie-technologieën zoals getijden 
of stroming. Minder zichtbaar en zeer constant.

Grote stappen voorwaarts - Op pagina 13 wordt gesteld dat er tempo gehouden moet worden. 
Dan bevreemdt het SVH dat er uitsluitend gesproken wordt over ontwikkeling op HK en dat IJV 
niet in deze overwegingen wordt meegenomen. De zone tussen 10 en 12 mijl moet nog door de 
Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. Op IJmuiden Ver kan 6600 MW geïnstalleerd 
vermogen gerealiseerd worden. Vooruitlopend op deze onderzoeken zonder de alternatieven ver-
der op zee gelijktijdig te onderzoeken duidt op vooringenomenheid en een ‘luister- en inspraakpro-
cedure’ waarbij de ontvangen informatie niet serieus wordt genomen.

Achterhaalde data - De onderzoeken waaraan in deze documenten wordt gerefereerd, gaan uit 
van inmiddels achterhaalde, niet up to date uitgangspunten. Aan de basis van alle onderzoeken 
staat ECN data. ECN onderkent zelf dat deze omgeven zijn met ‘grote onzekereidsfactoren’. Mede 
veroorzaakt omdat de (door ECN) geraadpleegde industrie ‘uit concurrentieoverwegingen’ geen 
detailinformatie wenst te geven.

Eerder onderzoek, gedaan op basis van waterdiepte, windsnelheid en afstand, heeft geresulteerd 
in een maximaal SDE+ bedrag van van 12,4 cent voor 2016. De winnende tender van Borssele 
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(7,26 cent/kWh) toont aan dat de gebruikte data achterhaald is en een zeer hoge ‘voorzichtigheids-
factor’ heeft. Dit geldt ook voor de door ECN in hun rekenmodel gebruikte 8,35% financieringsre -
te, terwijl in de MKBA momenteel 3% voorgeschreven wordt. Dit heeft ook effect op de kostenver-
gelijkingen tussen IJmuiden Ver en Hollandse Kust

Aansluiting op landelijk netwerk - Aanlanding voor Hollandse Kust Zuid zal plaatsvinden op het-
zij Wateringen of de Maasvlakte. Beiden zijn lastig. Wateringen doordat er door een historisch 
landschap gegraven moet worden, IJmuiden Ver omdat de kabel door de vaargeul aangelegd 
moet worden. De aanlandingspunten voor IJmuiden Ver kennen deze obstakels niet. Dit zal onge-
twijfeld een - niet door ons berekend - kosteneffect hebben.
Op de hierna volgende pagina’s licht SVH deze punten verder toe. Wij houden hier de volgorde 
aan die in het Ontwerp Kavelbesluit I Windenergie Hollandse Kust is aangehouden.

Afname productiviteit bestaande windparken

Uit onderzoek11 is gebleken dat de energieopbrengst van Luchterduinen, als gevolg van de reali-
satie van alle vier de kavels van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), maximaal 7,8 % 
lager zal zijn. Voor windpark Egmond aan Zee en het Prinses Amalia windpark wordt de afname 
van de energieopbrengst berekend op 1,6 %.

Reactie SVH: 
De opbrengst neemt af bij ontwikkeling van meer locaties. 
Is er onderzoek gedaan naar het cumulatieve effect zoals hierboven omschreven? Waar is dat on-
derzoek in te zien. 
Waarom wordt niet gekozen voor een locatie IJmuiden Ver, waar de hogere windopbrengst (ruim 
8%) ruimschoots opweegt tegen de hier genoemde productieafname? Of, waar anders gezegd, 
gekozen kan worden voor 8% minder turbines waarbij de opbrengsten gelijk blijven?

Zichtbaarheid vanaf de kust

De zichtbaarheid van de windparken is in het MER aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve 
criteria in kaart gebracht. De zichtbaarheid van de windturbines kan op basis van deze criteria ob-
jectief worden weergegeven. De afstand waarop een object voor het menselijke oog nog zichtbaar 
is, hangt af van een aantal factoren:
- Eigenschappen van het object
- De kromming van de aarde
- De visus van het menselijke oog
- De meteorologische omstandigheden
Uit het MER (zichtbaarheidsanalyse) volgt dat het windpark maximaal 18,38 % van de tijd gedu-
rende de zomermaanden (1 mei – 30 september) in de dagperiode (07.00 uur – 21.00 uur), vanaf 
het dichtstbijzijnde strand op land (Scheveningen) zichtbaar is. Buiten de zomerperiode is het 
zichtbaarheidspercentage van de windturbines lager. Daarnaast is het zichtbaarheidspercentage 
van de windturbines vanuit andere locaties aan de kust die verder van het windpark liggen lager, 
respectievelijk Katwijk (10,85 %), Noordwijk (10,78 %) en Monster-Ter Heijde (10,65 %).
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De zichtbaarheid van de windturbines vanaf de kustgebieden wordt voornamelijk bepaald door de 
weersomstandigheden en in mindere mate door de grootte van de turbines. Grotere windturbines 
zijn bij goede zichtomstandigheden wel tot een grotere afstand zichtbaar. Echter bij het gebruik 
van windturbines met een groter vermogen, zullen er minder turbines nodig zijn om tot hetzelfde 
vermogen te komen.

Er wordt het volgende gesteld: ‘De mate waarin de aanwezigheid van windparken de beleving van 
het landschap en met name het vrije uitzicht over zee beïnvloedt, is niet voor iedereen eenduidig 
vast te stellen op basis van objectieve criteria. Beleving is subjectief, wat betekent dat dit voor een-
ieder anders kan zijn.’

Reactie SVH: 

Zoals de Rijksstructuurvisie WIndenergie op Zee - aanvulling gebied Hollandse Kust (hierna RS-
VHK) al aangeeft, is er bij zowel de plaatsing op 12 mijl als op 10 mijl sprake van een zeer domi-
nante situatie. De aangehaalde cijfers (25% / 35% zichtbaarheid gedurende het jaar) zijn mislei-
dend en staan bovendien in schril contrast met het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse 
Kust, hierboven weergegeven. 
De zichtbaarheid gedurende bijvoorbeeld de zomer is aanmerkelijk hoger. Volgens KNMI data in 
de zomer 45%  / 55%van de tijd (daglicht). Uit onze eigen observaties zijn de turbines bij daglicht 
mee dan 50% van de tijd zichtbaar, bij nacht zelfs meer dan 80% van de tijd.
Dit observaties worden ook onderschreven door de zichtbaarheidsmetingen welke door het KNMI 
voor Schiphol en De Kooy gemeten zijn. (Zie bijlage 1 en 2). Hieruit blijkt dat de zichtbaarheid ge-
durende deze willekeurige periode ruim meer dan 50% van de meetperiode beslaat.
Graag willen wij toelichting op beide afwijkende - door u gepubliceerde - percentages zichtbaar-
heid.
Graag willen wij toelichting op de afwijking van beide rapporten t.o.v. de door ons in de bijlagen 
aangeleverde percentages zichtbaarheid en de afstanden waarover deze zichtbaar zouden zijn.

Reactie SVH: 

Beleving is subjectief. Stoort men zich aan wat men ziet of doet men dat niet. Wat wel duidelijk 
meetbaar is, is de zichtbaarheid. Wij vinden in dit besluit geen (langjarige) zichtbaarheidmeting te-
rug van bijvoorbeeld Luchterduinen of Amalia. Uitsluitend afgeleide, geëxtrapoleerde metingen, die 
bovendien sterk afwijken van de metingen zoals in de bijlage 1 en 2 staan. 
De alinea waarin de beleving benoemd wordt, is daarmee suggestief en niet ter zake doende. Wij 
willen van u zien wat u werkelijk gezien en gemeten hebt van Luchterduinen gedurende een lange-
re periode.

Recreatie en toerisme

De kust is een geliefde plek voor verschillende soorten recreatie. De Noordzeebadplaatsen zijn 
zowel bij binnenlandse als buitenlandse toeristen populaire bestemmingen. Daarnaast vinden er 
aan de kust veelvuldig watersport-activiteiten, recreatievaart en sportvisserij plaats.

0051



Om de effecten te onderzoeken van de windparken op de kustrecreatie- en het toerisme zijn er 
verschillende onderzoeken uitgevoerd waar tevens in het MER naar is verwezen.

In het Decisio rapport is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten en de regionale 
economische impact van de aanleg van een windenergiegebied op zee op de kustregio. Hieruit 
blijkt dat de mogelijk negatieve maatschappelijke effecten op de strandrecreatie aanzienlijk gerin-
ger zijn dan de positieve effecten op de maatschappelijke kosten. Tevens komt uit het onderzoek 
naar voren dat de effecten op de werkgelegenheid in de toeristische sector - hoewel niet met ze-
kerheid te kunnen vaststellen - van beperkte omvang zijn. Daarnaast levert de aanleg en exploita-
tie van windparken op zee positieve werkgelegenheidseffecten op, ook voor de kustregio.
Een aanvullend belevingsonderzoek dat op verzoek van de betrokken regionale overheden heeft 
plaatsgevonden en tegelijk met de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling Hol-
landse Kust aan de Tweede Kamer is toegezonden, heeft niet tot afwijkende conclusies geleid.

Reactie SVH: 

In 2010 heeft Royal HaskoningDHV een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de effecten van de 
aanwezigheid van windparken op recreatie, kusttoerisme en huizenprijzen. Uit dit onderzoek kwa-
men als belangrijkste elementen voor de beleving van de zee de volgende aspecten naar voren: 
ruimte en oneindigheid, ongereptheid en natuurlijkheid, rust en eenheid. Een topbeleving aan de 
kust is op heldere dagen de beleving van de ondergaande zon. (planMER, p. 91) 

In de genoemde onderzoeken worden geen juiste weergaven gebruikt van de werkelijkheid. Zie 
ook ‘Zichtbaarheid  vanaf de kust’. En zelfs bij deze weergave wordt er door 20% van de onder-
vraagden gesteld dat zij niet meer naar de gebieden komen waar windmolens zichtbaar zijn. Dat 
heeft een enorme maatschappelijke en economische impact op de kustgemeenten. Eigen onaf-
hankelijk onderzoek geeft nog ernstiger cijfers, waarbij + 30% van de ondervraagden aangeeft niet 
meer naar deze stranden te komen. (http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-
Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pd ). Dit onderzoek is - in tegenstelling 
tot ZKA en Motivaction - uitgevoerd onder strandbezoekers.

De aangehaalde ‘werkgelegenheidseffecten en economische effecten’ zijn niet juist. Decisio stelt in 
haar rapport dat er sprake is van verlies van  ‘maximaal 1250  FTE’ en stelt daarbij de schade op 
‘maximaal €  260 miljoen over 20 jaar’. 
Decisio  baseert zich daarbij op een ‘omrijdfactor van ca 15 km en de daaruit voortvloeiende kos1 -
ten’. Echter: 

1. Ook met 15 km omrijden blijven de windturbines zichtbaar en de wegblijvers weg.
2. Volgens cijfers van Misset Horeca heeft een FTE op het strand een omzet van €  80.000/jaar. 

1250 FTE’s x €  80.0000 x 20 jaar levert een inkomstenderving op van €  2,25 miljard. Toen wij 
Decisio om opheldering vroegen over deze afwijkende cijfers, verklaarde men: ‘ jullie hebben 
gelijk, maar zo rekenen wij niet binnen een MKBA’.

3. Het economisch nadeel wordt niet juist berekend omdat de schade die wordt veroorzaakt door 
het verlies van werkgelegenheidsplaatsen in de toeristische sector aan de kust niet is meege-

Decisio, Regionale effecten windmolenparken op zee. Maatschappelijke effecten en analyse regionaal economische 1

impact, 25 januari 2016, p. vii.
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nomen. De reden die hiervoor wordt gegeven, is dat door het lange-termijnevenwicht op de 
arbeidsmarkt een baan die verdwijnt in de toeristische sector aan de kust door een verschui-
ving van bestedingen en activiteiten elders (in een andere sector en/of locatie) weer gecreëerd 
zal worden (Decisio 25 januari 2016, p. vi). Dit is een onjuiste redenering. Indien de windmo-
lens verder op zee buiten het zicht worden geplaatst, zullen immers de positieve gevolgen voor 
de werkgelegenheid in de windmolensector samengaan met het uitblijven van negatieve ge-
volgen voor de toerismesector aan de kust. Door windmolens in het zicht te plaatsen is er per 
saldo dus een negatief effect voor de werkgelegenheid, en niet een neutraal effect zoals door 
Decisio wordt voorgesteld. 

Conclusie: De impact langs de kust is aanmerkelijk hoger dan in het aangehaalde Decisio rapport 
wordt voorgesteld en strijdig met uw afweging 6.3.2. Graag correctie hiervan. 
Daarnaast wordt hier gesteld dat ‘ echter gelet op het grote belang van windenergie, en de geringe 
negatieve effecten in vergelijking met het positieve effect op de maatschappelijke kosten, worden 
deze negatieve effecten als aanvaardbaar beschouwd.’ 

Op grond van voorschrift 2.16 dat aan de ontwerpkavelbesluiten is verbonden, spant de vergun-
ninghouder zich aantoonbaar in om met inachtneming van geldende regelgeving het park zodanig 
te ontwerpen te bouwen en te exploiteren dat het windpark actief bijdraagt aan versterking van lo-
kale en regionale economie. De vergunninghouder stelt daartoe een plan van aanpak op en dient 
dat uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de start van de bouw in bij de minister van Economische Za-
ken. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform dit plan van aanpak. 
Van dit voorschrift valt weinig te verwachten. Het gaat om een inspanningsverplichting, niet om 
een resultaatsverplichting. Verder is niet nader bepaald wat moet worden verstaan onder lokale en 
regionale economie. Bovendien is nagelaten om te bepalen dat de minister moet hebben inge-
stemd met het plan van aanpak alvorens de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. 

De kosten voor  ontwikkeling van IJmuiden Ver . t.o.v. de Hollandse Kust zijn volgens de minister €  
1,3 miljard hoger. Dit is weerlegd in de onderzoeken gedaan door ECN en Arde de Graaf Advies. 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroomversnel-
ling/ en vanuit de tenders voor Borssele I en II niet houdbaar. Ontwikkeling op IJmuiden Ver kan 
een besparing opleveren van €  1 miljard. (zie bovengenoemde link). Daarboven op wordt ook de 
schade aan de kust (zie punt 2 hierboven) verkeerd voorgesteld op basis van een ‘rekenmodel’ 
door Decisio gehanteerd. 

Rekening houdend met het feit dat de voorgenomen windmolenparken een negatief effect hebben 
op het toerisme en afbreuk doen aan de lopende ontwikkelingen gericht op het versterken van de 
toeristische sector en de gemeente Zandvoort geen haven heeft, zij wij van mening dat Zandvoort 
onevenredig hard wordt getroffen. 

Op grond van het vorenstaande in de conclusie dat de ontwerpkavelbesluiten op gespannen voet 
staan met artikel 3, derde lid, aanhef en onder b en c, van de Wet windenergie op zee. Dit be-
zwaar weegt zwaarder nu er met ‘IJmuiden Ver’ een alternatief voorhanden is dat op deze aspec-
ten beter scoort. 
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Weer en Klimaat

Uit het MER blijkt dat een windpark lokaal effect kan hebben op het weer. De turbulentie van de 
atmosfeer neemt binnen een windpark toe, waardoor dit in enkele gevallen kan leiden tot extra 
wolkenvorming. Echter komt dit effect slechts zeer incidenteel voor, omdat dit zich alleen voordoet 
bij zeer specifieke meteorologische omstandigheden. Derhalve zal dit geen significante fecten 
hebben op recreatie en toerisme.

Reactie

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de werkelijke effecten op lokaal niveau, veroorzaakt 
door menging van koude en warme luchtlagen. Er is derhalve ook niet bekend of dit ‘zeer inciden-
teel’ voorkomt. Daarom is de stelling dat dit geen significante e fecten zal hebben op recreatie en 
toerisme, niet valide.
Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten zijn van plaatsing van windturbines op zee op het 
weer langs de kust.

Morfologie en hydrologie

Alle morfologische en hydrologische veranderingen die het gevolg zijn van de aanleg, exploitatie, 
verwijdering en onderhoud van het windpark zijn, voor zover de huidige kennis inzichten geeft, lo-
kaal, beperkt van omvang en tijdelijk van aard.

Reactie
Wij kunnen niets teruglezen over amfidromen. IJmuiden er ligt in een amfidroomgebied. (zie
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/09/Ardo-De-Graaf-Advies-.pdf pagina 13 e.v.
Een amfidroom heeft zeer weinig getijdenverschil. Met als gevolg weinig bodemverplaatsing, en
daardoor goedkopere fundering. Dit gegeven is niet opgenomen in MER of in het Ontwerp Kavel-
bersluit I Windenergie Hollandse Kust.
Wij missen onderzoek hiernaar en zouden dat graag aangevuld willen zien.

Ecologie

In het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust worden allerlei maatregelen en mitige-
rende acties opgenomen om schade aan ecologie te beperken.
In bijlage 3 staat weergegeven dat IJmuiden Ver op ecologisch gebied aanmerkelijk gunstiger 
scoort dan Hollandse Kust. Controle- en mitigerende maatregelen werken kostenverhogend.

Wat betreft de ecologische aspecten blijkt uit deze tabel dat voor zowel vogels als zeezoogdieren 
negatieve effecten worden verwacht van een windpark in ‘Hollandse Kust’, en dat veel mitigerende 
maatregelen nodig zijn tegen relatief hoge kosten. Dat inderdaad veel mitigerende maatregelen 
nodig zijn, blijkt uit de veelheid aan voorschriften die hiertoe aan de beide ontwerpkavelbesluiten 
moesten worden verbonden. Ondanks deze mitigerende maatregelen zullen zich negatieve ecolo-
gische effecten voordoen. 
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Door de locatiekeuze voor ‘Hollandse Kust’ verdwijnt het nu nog grotendeels vrije uitzicht over de 
Noordzee. In het planMER van 30 mei 2016 wordt geconcludeerd dat hierdoor een negatief effect 
op de aspecten landschap en beleving wordt veroorzaakt. Verder wordt de cultuurhistorische 
waarde van een vrije horizon aan de kust ernstig aangetast, maar naar dit aspect is in het plan-
MER noch in het kader van de ontwerpkavelbesluiten onderzoek gedaan. 

Weliswaar is het zo dat de kavels I en II van ‘Hollandse Kust Zuid’ verder van de kust liggen dan 
de later in te richten kavels III en IV, maar dit is voor de ecologische effecten irrelevant en het laat 
onverlet dat de windturbines op de kavels I en II een substantieel gedeelte van de tijd zichtbaar 
zullen zijn vanaf het strand. Dit blijkt uit p. 24 van de MER ś die voor beide kavelbesluiten zijn op-
gesteld. 

De kernkwaliteiten van het zeelandschap van de Noordzee zijn weidsheid en openheid van de 
zee, de natuurlijkheid en de vrije horizon voor de bezoeker van de kust (planMER, p. 75). In het 
planMER wordt opgemerkt dat gebouwde industriële elementen, zoals windturbines, dit beeld ver-
storen. Uit belevingsonderzoek is ook bekend dat de aanwezigheid van vaste objecten in zee een 
duidelijke negatieve invloed heeft op de waardering van de schoonheid van het landschap van gro-
te wateren (planMER, p. 92). 

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

Op grond van het vorenstaande in de conclusie dat de ontwerpkavelbesluiten op gespannen voet 
staan met artikel 3, derde lid, aanhef en onder c, van de Wet windenergie op zee. Dit bezwaar 
weegt zwaarder nu er met ‘IJmuiden Ver’ een alternatief voorhanden is dat op deze aspecten beter 
scoort. 

Dwingende redenen van openbaar belang

In dit hoofdstuk wordt het volgende gesteld: ‘Door de overheid is de ambitie vastgelegd om in het 
jaar 2023 23% van de jaarlijkse energiebehoefte te verkrijgen uit (meerdere typen) hernieuwbare 
(duurzame) energiebronnen. Deze doelstelling is mede ingegeven door ambities op Europees ni-
veau. Ten aanzien van de betreffende bronnen valt te denken aan windenergie (windturbines), 
zonne-energie (zonnepanelen), biomassa (vergisting), bodem (aardwarmte) en water(kracht). 
Deze voorgenomen duurzame ontwikkeling en doelstelling zal de komende jaren voornamelijk 
worden toegeschreven aan windenergie, aangezien dit een van de goedkoopste en makkelijkste 
manieren is om hernieuwbare energie te produceren. Het onderhavige windpark in de Noordzee 
zal substantieel bijdragen aan de doelstelling. Daarnaast zal Nederland minder afhankelijk zijn van 
fossiele brandstoffen.’

Reactie

De Europese doelstelling is het terugdringen van CO2 uitstoot. In dit document wordt geen gewag 
gemaakt van de impact van deze ontwikkelingen op het terugdringen van de CO2 uitstoot, noch 
wat de verwachte / berekende bijdrage is van de locaties Hollandse Kust hierop. Graag willen wij 
deze onderbouwde verwachtingen opgenomen zien.

Kosten
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De keuze voor de locatie ‘Hollandse Kust’ in de ontwerp Rijksstructuurvisie en – daarop voortbou-
wend – in de ontwerpkavelbesluiten, is gebaseerd op één enkel uitgangspunt, namelijk dat het al-
ternatief ‘IJmuiden Ver’ € 1,3 miljard duurder zou zijn. Dit uitgangspunt is echter achterhaald: uit 
onderzoek op basis van actuele en complete gegevens komt naar voren dat ‘IJmuiden Ver’ niet 
duurder is dan ‘Hollandse Kust’. Beter, ‘IJmuiden Ver’ levert een positieve business case op van 
ongeveer € 1 miljard. Reden waarom de locatiekeuze moet worden herzien en de ontwerpkavelbe-
sluiten niet moeten worden vastgesteld. 

Deze zienswijze wordt hieronder toegelicht. 

Standpunt kabinet 

Zoals reeds opgemerkt, wordt de locatiekeuze in de ontwerpkavelbesluiten grotendeels bepaald 
door de locatiekeuze die in de ontwerp Rijksstructuurvisie is gemaakt. In de ontwerpkavelbesluiten 
wordt aan de keuze voor het gebied ‘Hollandse Kust’ geen aandacht besteed, kennelijk omdat de 
keuze voor deze locatie als een gegeven wordt beschouwd op basis van de ontwerp Rijksstruc-
tuurvisie. Daarmee geldt de ontwerp Rijksstructuurvisie wat de locatiekeuze betreft als onderbou-
wing voor de ontwerpkavelbesluiten. 

In de ontwerp Rijksstructuurvisie en de daaraan ten grondslag liggende documenten, waaronder 
het planMER van 30 mei 2016, wordt de locatie ‘IJmuiden Ver’ niet als doelmatig alternatief gezien 
omdat de kosten daarvan ongeveer € 1,3 miljard netto contant over een periode van twintig jaar 
hoger zouden zijn dan de in de ontwerp Rijksstructuurvisie aangewezen locaties. In het ‘Reactie-
document op zienswijzen en adviezen’ stelt het kabinet eveneens dat het voorkeursalternatief ge-
baseerd is op kosten. ‘IJmuiden Ver’ is voor het kabinet geen alternatief dat redelijkerwijs in be-
schouwing moet worden genomen, omdat andere reeds aangewezen gebieden (zoals Hollandse 
Kust) goedkoper zijn. ‘IJmuiden Ver’ is dan ook niet als volwaardig alternatief meegenomen in het 
planMER. 

In zijn meest recente brief aan de Tweede Kamer (brief van 12 mei 2016, TK 33 561, nr. 28) schrijft 
de minister dat de eerdere ramingen nog steeds actueel zijn. 

Reactie SVH

Uit onderzoek dat de Stichting Vrije Horizon heeft laten uitvoeren, blijkt dat de raming van € 1,3 

miljard aan meerkosten een zeer forse overschatting is . Uit dit rapport blijkt niet alleen dat ‘IJmui2 -
den Ver’ niet duurder is dan ‘Hollandse Kust’, maar zelfs een positieve business case van onge-
veer € 1 miljard oplevert. 

Bij de oorspronkelijke raming, die het kabinet dus nog steeds aanhoudt, is namelijk onder meer 
geen rekening gehouden met de volgende factoren: 

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

na te lezen op http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-
stroomversnelling/
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•  op de locatie ‘IJmuiden Ver’ waait het vaker en harder, wat resulteert in een hogere opbrengst, 
die nog hoger uitvalt wanneer wordt uitgegaan van state of the art-turbines;  

•  gezien het feitelijke inschrijftarief voor de kavels I en II van windmolenpark Borssele, rekent het 
kabinet met een veel te pessimistisch ingeschat inschrijftarief; 

• bij een grotere aanbesteding geldt een schaalvoordeel;  

•  de locatie ‘IJmuiden Ver’ is anders dan ‘Hollandse Kust’ een aaneengesloten gebied, wat  
kostenverlagend is;  

•  de meerkosten voor langere kabels zijn beduidend lager dan waarmee is gerekend. Er kan  
gebruik worden gemaakt van 380 kV-kabels in plaats van 220 kV-kabels, waardoor minder 
kabels nodig zijn. Bovendien is de aanlanding van de kabels vanaf ‘IJmuiden Ver’ veel 
eenvoudiger dan vanaf ‘Hollandse Kust’ en dus goedkoper. 

Een volledig overzicht van de meeropbrengsten en meerkosten van ‘IJmuiden Ver’ is weergegeven 
in onderstaande tabel, afkomstig uit het rapport van ArdodeGraaf van 
9 september 2016. In deze tabel wordt een vergelijking gemaakt met een rapport van ECN van juni 
2016, dat hieronder wordt besproken. 

 

 

 

 

Tabel 1 Samenvatting van berekende meeropbrengsten en meerinvesteringen op IJmuiden Ver ten 
opzichte van de Hollandse Kust (bron: rapport ArdodeGraaf d.d. 9 september 2016) 

Zoals gezegd stelt de minister in zijn meest recente brief aan de Tweede Kamer van 
12 mei 2016 dat de raming van € 1,3 miljard aan meerkosten nog actueel is. Dit baseert hij op een 
actualisatie van de kostenberekeningen die ECN voor de beide locaties zou hebben verricht. In de 
brief is een tabel opgenomen met de oorspronkelijke bedragen, en met bronvermelding ‘ECN, mei 
2016’. Een titel of vindplaats van een rapport waarin het kennelijk door ECN uitgevoerde onder-
zoek is neergelegd wordt niet vermeld; een dergelijk rapport lijkt ook niet te zijn gepubliceerd. 

Wel gepubliceerd is een rapport van ECN van juni 2016 dat zij heeft opgesteld naar aanleiding van 
een verzoek van de Stichting Vrije Horizon om nader onderzoek te doen naar het door de minister 

gehanteerde kostenverschil tussen beide locaties. In dit rapport staat dat de oorspronkelijk gehan-
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teerde meerkosten van ‘IJmuiden Ver’ van € 1,3 miljard op basis van de huidige kennis verlaagd 
kunnen worden met: 

• € 0,32 miljard vanwege inzet nieuwe generatie windturbines; 

•  €0,16 miljard vanwege voordelen aaneengesloten gebied; 

• € 0,48 miljard vanwege voordelen grotere aanbesteding;

• Totaal: € 0,96 miljard. 

• Dit betekent dat volgens deze meest recente bevindingen van ECN van de oorspronkelijk gehan-
teerde meerkosten van ‘IJmuiden Ver’ van € 1,3 miljard een bedrag van € 0,34 miljard 
(dat wil zeggen slechts een kwart) resteert. Zonder nadere toelichting stelt ECN evenwel 
dat het niet waarschijnlijk is dat alle gesignaleerde voordelen gehaald zullen worden, en 
dat daarom de uitkomst van € 0,96 miljard moet worden vermenigvuldigd met een waar-
schijnlijkheidsfactor van 65%, wat (naar beneden afgerond) een verlaging van € 0,6 mil-
jard oplevert. Dit noemt ECN de onderkant van de bandbreedte. Als bovenkant van de 
bandbreedte hanteert zij – zonder toelichting – een verlaging van € 0,--. ECN hanteert – 
wederom zonder nadere toelichting – uiteindelijk een middenwaarde hier precies tussen 
in: een verlaging van € 0,3 miljard. 

Volgens de managementsamenvatting van het ECN-rapport van juni 2016 is ‘IJmuiden Ver’ aldus 
niet langer € 1,3 miljard duurder dan ‘Hollandse Kust’, maar € 1,0 miljard. Maar deze conclusie is 
dus het resultaat van twee volstrekt ongemotiveerde aannames, te weten dat niet alle kostenverla-
gingen tegelijk te realiseren zouden zijn en dat – nadat daarom reeds een onzekerheidsmarge van 
35% is gehanteerd – de aldus verkregen uitkomst nog eens moet worden gedeeld door een factor 
2. 

ArdodeGraaf is van oordeel dat de meeste voordelen die ECN signaleert wel degelijk gezamenlijk 
kunnen worden gerealiseerd. Gezien de zeer grote kostenreducties die in de afgelopen jaren mo-
gelijk zijn gebleken, vindt hij het middenscenario van ECN een opeenstapeling van afzwakkingen 
en daardoor totaal niet meer aansluiten bij de internationaal verwachte kostprijsontwikkeling voor 
offshore windparken (ArdodeGraaf- ArdodeGraaf 9 september - p 2). 
Zoals hiervoor gezegd, stelt ArdodeGraaf vast dat ‘IJmuiden Ver’ niet duurder is dan ‘Hollandse 
Kust’. Integendeel: ‘IJmuiden Ver’ levert een positieve business case van ongeveer € 1 miljard. 
Hierbij moet worden aangetekend dat de uitkomst van ArdodeGraaf nog behoudend is om de vol-
gende redenen: 

• De netto contante opbrengstwaarde op basis van de eerste twee factoren (hogere windop-
brengst en lager inschrijftarief) is op ‘IJmuiden Ver’ ruim € 0,56 miljard (€ 566 miljoen) hoger dan 
op ‘Hollandse Kust’. Uitgaande van het actuele lagere rentepercentage van 3% in plaats van 
5,5% is de opbrengstwaarde zelfs € 0,75 miljard (€ 748 miljoen) hoger. Voorzichtigheidshalve 
houdt ArdodeGraaf echter het bedrag van ruim € 0,56 miljard aan; 

• Hantering van het inschrijftarief van Dong voor ‘Borssele I’ is conservatief.

• Anders dan ECN hanteert ArdodeGraaf voor ‘IJmuiden Ver’ geen voordeel in verband met grote-
re windturbines ad 0,32 miljard; 
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• Anders dan ECN hanteert ArdodeGraaf voor ‘IJmuiden Ver’ wel een hogere last vanwege meer-
kosten voor de funderingen van de turbines van € 0,2 miljard

• In de uitkomst is nog niet het positieve effect meegenomen van het weglaten van een redundan-
te verbinding naar ‘IJmuiden Ver’ in plaats van tussen de vier deelgebieden van Hollandse Kust 
(PM post in de tabel). 

De conclusie is dat aanleg van het alternatief ‘IJmuiden Ver’ niet duurder is. 
Het centrale argument dat aan de ontwerp Rijksstructuurvisie en daarmee ook aan de ontwerpka-
velbesluiten ten grondslag ligt – te weten dat de buiten het gezichtsveld vanaf het strand gelegen 
locatie ‘IJmuiden Ver’ veel duurder zou zijn – houdt dus geen stand. 

Het belang van een doelmatig ruimtegebruik van de zee

Zoals eerder vermeld staat in de memorie van toelichting bij de Wet windenergie op zee dat in het 
kader van een doelmatig ruimtegebruik van de zee (als bedoeld in artikel 3, derde lid, aanhef en 
onder a, van de wet) het beheer van de Noordzee zich onder meer richt op efficiënte benutting van
de beschikbare ruimte. Efficiënt ruimtegebruik wordt onder andere bereikt door windparken zoveel
mogelijk aansluitend op elkaar te realiseren, aldus de MvT. 

Uit de ontwerpkavelbesluiten blijkt dat de kavels van ‘Hollandse Kust Zuid’, met name de kavels I 
en IV, als gevolg van de aanwezigheid van kabels en pijpleidingen niet aaneengesloten kunnen 
worden aangelegd. Dit zorgt voor een sterke versnippering van de plekken waar windturbines kun-
nen worden geplaatst. 

Ter illustratie is hieronder de voorgestelde verkaveling weergegeven, afkomstig uit het MER kavel I 
HKZ, p. V (figuur S2)  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Om de beoogde capaciteit aan windenergie te kunnen behalen, zal de locatie ‘Hollandse Kust 
Noord’ moeten worden aangewend (die is gepland voor 2019). Anders dan bij de locatie ‘IJmuiden 
Ver’, kunnen bij ‘Hollandse Kust’ de windturbines dus niet aaneengesloten worden gebouwd. Dit 
duidt niet op het meest doelmatig ruimtegebruik van de zee. 

Door de ligging van kabels en pijpleidingen leidt de aanleg van een windpark in ‘Hollandse Kust 
(Zuid)’ ten opzichte van ‘IJmuiden Ver’ tot een grotere spanning met de andere functies van de 
Noordzee, tot een versnippering van het windgebied en (daarmee) tot hogere kosten. Ook dit duidt 
niet op het meest doelmatig ruimtegebruik van de zee. 

De conclusie is dat de keuze voor ‘Hollandse Kust’ als windpark en de verkaveling die in de ont-
werpkavelbesluiten is gekozen, op gespannen voet staan met het belang van een doelmatig ruim-
tegebruik van de zee als bedoeld in artikel 3, derde lid, aanhef en onder a, van de wet. Dit be-
zwaar weegt zwaarder nu er met ‘IJmuiden Ver’ een alternatief voorhanden is dat op al deze as-
pecten beter scoort. 

Ten slotte:

• Wij zijn van mening dat het voornemen plaatsing van windturbinevelden in het zicht van onze 
kust stoelt op ondoordachte, niet goed uitgewerkte onderbouwingen, achterhaalde gegevens 
(ECN, Decisio) en geen c.q. onvoldoende rekening houdt met de effecten op lokaal niveau. (Mo-
tivaction, Decisio)

• Wij zijn van mening dat EZ de tijdsdruk als leidend neemt, in plaats van verantwoord bestuur.
• Wij zijn van mening dat de economische belangen voorrang krijgen ten opzichte van de leef-

baarheid- en belevingsbelangen. People, planet, profit
• Wij zijn van mening dat een van de laatste ongerepte natuurgebieden onherstelbaar veranderd 

wordt.
• Wij zijn van mening dat IJmuiden Ver in deze fase nooit een serieus alternatief is en stoelen dit 

op gesprekken met EZ, discussies in de deelname aan participatiebijeenkomsten, maar vooral 
aan het gekozen argument (vermeende) meerkosten. Zonder dat door EZ / I&M grondig onder-
zocht is of dit stand houdt bij een grotere aanbesteding op 1 locatie met ca. 10% meer windop-
brengst.

• Wij zijn van mening dat de volksgezondheid, door het wegnemen van de eindeloosheid van de 
zee, op termijn schade zal ondervinden.

In bijlage 4 treft u onze eerdere zienswijze aan. Hierin hebben wij aangegeven welke vragen / ver-
zoeken om toelichting naar onze mening niet beantwoord zijn.

De ontwikkeling Hollandse Kust houdt geen rekening met zaken die niet in geld te vatten zijn, maar 
in ‘waarde’. 
Bezoekers beleven de weidsheid van de lege horizon, de rust die de zee uitstraalt en de prachtige 
zonsondergangen. Dit alles wordt teniet gedaan en ingeruild voor een vermeende kostenbespa-
ring van €  1,3 miljard. Inmiddels zijn al deze hieraan ten grondslag liggende berekeningen achter-
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haald door de in opdracht van Stichting Vrije Horizon uitgevoerde studies en door de uitkomsten 
van de winnende tender bij Borssele.
We hebben in Nederland maar één kust. Die wordt totaal volgezet met zeer zichtbare windturbi-
nes. Je kunt die horizon, die vrijheid, maar één keer verpesten. Wij roepen u op dat niet te doen!
Zoals  van Groen links zegt: ‘Wij kennen bijna overal de prijs van, maar van bijna 
niets de waarde’. 

Conclusies
De aspecten die op grond van artikel 3, derde lid, van de Wet windenergie op zee van belang zijn 
bij het nemen van een kavelbesluit zijn:
1. Vervulling van maatschappelijke functies van de zee, waaronder doelmatig ruimtegebruik van de 

zee.
2. Het milieubelang, waaronder het ecologisch en landschappelijk belang
3. De gevolgen van de aanwijzing van een gebied voor derden
4. De kosten

De locatie Hollandse Kust scoort op alle onderdelen slechter dan IJmuiden Ver (bijlage 3). Door 
desalnietemin de kavels I en II in Hollandse Kust aan te wijzen als locatie voor een windpark, han-
delt de minister in strijd met de Wet windenergie op zee. Wij verzoeken de minister dan ook de 
ontwerpkavelbesluiten in te trekken en de focus te verleggen naar de locatie IJmuiden Ver.
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Bijlagen

Bijlage 1 Meting zichtbaarheid De Kooy 1/8/2016 - 23/9/2016

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)
Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneem-methodieken zijn deze 
tijdreeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat deze reeks van gemeten 
waarden niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering verwijzen we 
naar de gehomogeniseerde reeks maandtemperaturen van De Bilt <http://www.knmi.nl/klimatolo-
gie/onderzoeksgegevens/homogeen_260/index.html> of de Centraal Nederland Temperatuur 
<http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/# STN      LON(east)   LAT(north)     
ALT(m)  NAME
235:         4.785       52.924       0.50  DE KOOY
 
YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag); 
HH       = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 UT; 
VV       = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 
2=200-300m,..., 49=4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, ..., 79=29-30km, 80=30-35km, 
81=35-40km,..., 89=meer dan 70km); 

STN,YYYYMMDD,   HH,   VV
 
  235,20160801,    1,   80
  235,20160801,    2,   80
  235,20160801,    3,   80
  235,20160801,    4,   75
  235,20160801,    5,   75
  235,20160801,    6,   69
  235,20160801,    7,   75
  235,20160801,    8,   75
  235,20160801,    9,   80
  235,20160801,   10,   75
  235,20160801,   11,   80
  235,20160801,   12,   80
  235,20160801,   13,   80
  235,20160801,   14,   80
  235,20160801,   15,   80
  235,20160801,   16,   80
  235,20160801,   17,   80
  235,20160801,   18,   75
  235,20160801,   19,   75
  235,20160801,   20,   75
  235,20160801,   21,   70
  235,20160801,   22,   64
  235,20160801,   23,   70
  235,20160801,   24,   70
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  235,20160802,    1,   70
  235,20160802,    2,   57
  235,20160802,    3,   56
  235,20160802,    4,   65
  235,20160802,    5,   61
  235,20160802,    6,   60
  235,20160802,    7,   60
  235,20160802,    8,   61
  235,20160802,    9,   65
  235,20160802,   10,   75
  235,20160802,   11,   70
  235,20160802,   12,   75
  235,20160802,   13,   75
  235,20160802,   14,   75
  235,20160802,   15,   70
  235,20160802,   16,   60
  235,20160802,   17,   64
  235,20160802,   18,   48
  235,20160802,   19,   60
  235,20160802,   20,   56
  235,20160802,   21,   46
  235,20160802,   22,   25
  235,20160802,   23,   33
  235,20160802,   24,   56
  235,20160803,    1,   50
  235,20160803,    2,   56
  235,20160803,    3,   38
  235,20160803,    4,   26
  235,20160803,    5,   58
  235,20160803,    6,   50
  235,20160803,    7,   32
  235,20160803,    8,   39
  235,20160803,    9,   61
  235,20160803,   10,   63
  235,20160803,   11,   63
  235,20160803,   12,   63
  235,20160803,   13,   62
  235,20160803,   14,   64
  235,20160803,   15,   64
  235,20160803,   16,   64
  235,20160803,   17,   65
  235,20160803,   18,   65
  235,20160803,   19,   65
  235,20160803,   20,   64
  235,20160803,   21,   62
  235,20160803,   22,   61
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  235,20160803,   23,   61
  235,20160803,   24,   60
  235,20160804,    1,   61
  235,20160804,    2,   61
  235,20160804,    3,   62
  235,20160804,    4,   63
  235,20160804,    5,   64
  235,20160804,    6,   61
  235,20160804,    7,   72
  235,20160804,    8,   71
  235,20160804,    9,   68
  235,20160804,   10,   68
  235,20160804,   11,   69
  235,20160804,   12,   72
  235,20160804,   13,   70
  235,20160804,   14,   69
  235,20160804,   15,   68
  235,20160804,   16,   69
  235,20160804,   17,   69
  235,20160804,   18,   66
  235,20160804,   19,   63
  235,20160804,   20,   65
  235,20160804,   21,   60
  235,20160804,   22,   66
  235,20160804,   23,   70
  235,20160804,   24,   70
  235,20160805,    1,   70
  235,20160805,    2,   70
  235,20160805,    3,   70
  235,20160805,    4,   70
  235,20160805,    5,   70
  235,20160805,    6,   70
  235,20160805,    7,   75
  235,20160805,    8,   75
  235,20160805,    9,   75
  235,20160805,   10,   75
  235,20160805,   11,   75
  235,20160805,   12,   74
  235,20160805,   13,   75
  235,20160805,   14,   80
  235,20160805,   15,   69
  235,20160805,   16,   77
  235,20160805,   17,   75
  235,20160805,   18,   75
  235,20160805,   19,   75
  235,20160805,   20,   75
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  235,20160805,   21,   70
  235,20160805,   22,   70
  235,20160805,   23,   70
  235,20160805,   24,   70
  235,20160806,    1,   70
  235,20160806,    2,   65
  235,20160806,    3,   60
  235,20160806,    4,   59
  235,20160806,    5,   71
  235,20160806,    6,   75
  235,20160806,    7,   75
  235,20160806,    8,   75
  235,20160806,    9,   80
  235,20160806,   10,   75
  235,20160806,   11,   75
  235,20160806,   12,   75
  235,20160806,   13,   75
  235,20160806,   14,   80
  235,20160806,   15,   75
  235,20160806,   16,   79
  235,20160806,   17,   80
  235,20160806,   18,   75
  235,20160806,   19,   75
  235,20160806,   20,   70
  235,20160806,   21,   70
  235,20160806,   22,   70
  235,20160806,   23,   70
  235,20160806,   24,   70
  235,20160807,    1,   70
  235,20160807,    2,   63
  235,20160807,    3,   58
  235,20160807,    4,   61
  235,20160807,    5,   70
  235,20160807,    6,   70
  235,20160807,    7,   66
  235,20160807,    8,   65
  235,20160807,    9,   63
  235,20160807,   10,   63
  235,20160807,   11,   67
  235,20160807,   12,   64
  235,20160807,   13,   64
  235,20160807,   14,   66
  235,20160807,   15,   64
  235,20160807,   16,   63
  235,20160807,   17,   63
  235,20160807,   18,   63
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  235,20160807,   19,   62
  235,20160807,   20,   61
  235,20160807,   21,   59
  235,20160807,   22,   59
  235,20160807,   23,   58
  235,20160807,   24,   60
  235,20160808,    1,   65
  235,20160808,    2,   68
  235,20160808,    3,   67
  235,20160808,    4,   68
  235,20160808,    5,   68
  235,20160808,    6,   68
  235,20160808,    7,   69
  235,20160808,    8,   71
  235,20160808,    9,   70
  235,20160808,   10,   67
  235,20160808,   11,   75
  235,20160808,   12,   64
  235,20160808,   13,   67
  235,20160808,   14,   68
  235,20160808,   15,   71
  235,20160808,   16,   64
  235,20160808,   17,   69
  235,20160808,   18,   72
  235,20160808,   19,   73
  235,20160808,   20,   69
  235,20160808,   21,   71
  235,20160808,   22,   70
  235,20160808,   23,   75
  235,20160808,   24,   75
  235,20160809,    1,   80
  235,20160809,    2,   80
  235,20160809,    3,   80
  235,20160809,    4,   70
  235,20160809,    5,   75
  235,20160809,    6,   70
  235,20160809,    7,   75
  235,20160809,    8,   73
  235,20160809,    9,   78
  235,20160809,   10,   79
  235,20160809,   11,   77
  235,20160809,   12,   78
  235,20160809,   13,   71
  235,20160809,   14,   65
  235,20160809,   15,   74
  235,20160809,   16,   74
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  235,20160809,   17,   77
  235,20160809,   18,   80
  235,20160809,   19,   80
  235,20160809,   20,   80
  235,20160809,   21,   82
  235,20160809,   22,   58
  235,20160809,   23,   57
  235,20160809,   24,   70
  235,20160810,    1,   70
  235,20160810,    2,   70
  235,20160810,    3,   80
  235,20160810,    4,   80
  235,20160810,    5,   80
  235,20160810,    6,   82
  235,20160810,    7,   80
  235,20160810,    8,   81
  235,20160810,    9,   80
  235,20160810,   10,   66
  235,20160810,   11,   65
  235,20160810,   12,   77
  235,20160810,   13,   80
  235,20160810,   14,   81
  235,20160810,   15,   79
  235,20160810,   16,   81
  235,20160810,   17,   81
  235,20160810,   18,   82
  235,20160810,   19,   83
  235,20160810,   20,   82
  235,20160810,   21,   75
  235,20160810,   22,   75
  235,20160810,   23,   75
  235,20160810,   24,   80
  235,20160811,    1,   83
  235,20160811,    2,   83
  235,20160811,    3,   80
  235,20160811,    4,   75
  235,20160811,    5,   70
  235,20160811,    6,   50
  235,20160811,    7,   56
  235,20160811,    8,   70
  235,20160811,    9,   74
  235,20160811,   10,   75
  235,20160811,   11,   66
  235,20160811,   12,   27
  235,20160811,   13,   56
  235,20160811,   14,   60
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  235,20160811,   15,   56
  235,20160811,   16,   65
  235,20160811,   17,   56
  235,20160811,   18,   65
  235,20160811,   19,   65
  235,20160811,   20,   40
  235,20160811,   21,   28
  235,20160811,   22,   65
  235,20160811,   23,   35
  235,20160811,   24,   48
  235,20160812,    1,   62
  235,20160812,    2,   61
  235,20160812,    3,   63
  235,20160812,    4,   58
  235,20160812,    5,   65
  235,20160812,    6,   65
  235,20160812,    7,   65
  235,20160812,    8,   69
  235,20160812,    9,   69
  235,20160812,   10,   70
  235,20160812,   11,   69
  235,20160812,   12,   70
  235,20160812,   13,   69
  235,20160812,   14,   70
  235,20160812,   15,   70
  235,20160812,   16,   68
  235,20160812,   17,   67
  235,20160812,   18,   66
  235,20160812,   19,   63
  235,20160812,   20,   61
  235,20160812,   21,   61
  235,20160812,   22,   61
  235,20160812,   23,   60
  235,20160812,   24,   59
  235,20160813,    1,   62
  235,20160813,    2,   68
  235,20160813,    3,   75
  235,20160813,    4,   75
  235,20160813,    5,   75
  235,20160813,    6,   70
  235,20160813,    7,   75
  235,20160813,    8,   75
  235,20160813,    9,   73
  235,20160813,   10,   71
  235,20160813,   11,   75
  235,20160813,   12,   70
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  235,20160813,   13,   70
  235,20160813,   14,   70
  235,20160813,   15,   70
  235,20160813,   16,   75
  235,20160813,   17,   75
  235,20160813,   18,   75
  235,20160813,   19,   75
  235,20160813,   20,   70
  235,20160813,   21,   70
  235,20160813,   22,   70
  235,20160813,   23,   70
  235,20160813,   24,   65
  235,20160814,    1,   70
  235,20160814,    2,   70
  235,20160814,    3,   70
  235,20160814,    4,   70
  235,20160814,    5,   65
  235,20160814,    6,   65
  235,20160814,    7,   75
  235,20160814,    8,   75
  235,20160814,    9,   75
  235,20160814,   10,   75
  235,20160814,   11,   75
  235,20160814,   12,   80
  235,20160814,   13,   80
  235,20160814,   14,   80
  235,20160814,   15,   82
  235,20160814,   16,   80
  235,20160814,   17,   75
  235,20160814,   18,   75
  235,20160814,   19,   75
  235,20160814,   20,   75
  235,20160814,   21,   70
  235,20160814,   22,   70
  235,20160814,   23,   65
  235,20160814,   24,   65
  235,20160815,    1,   65
  235,20160815,    2,   58
  235,20160815,    3,   65
  235,20160815,    4,   62
  235,20160815,    5,   70
  235,20160815,    6,   70
  235,20160815,    7,   70
  235,20160815,    8,   75
  235,20160815,    9,   75
  235,20160815,   10,   75

0051



  235,20160815,   11,   75
  235,20160815,   12,   80
  235,20160815,   13,   80
  235,20160815,   14,   80
  235,20160815,   15,   80
  235,20160815,   16,   80
  235,20160815,   17,   75
  235,20160815,   18,   75
  235,20160815,   19,   75
  235,20160815,   20,   75
  235,20160815,   21,   75
  235,20160815,   22,   70
  235,20160815,   23,   70
  235,20160815,   24,   75
  235,20160816,    1,   70
  235,20160816,    2,   75
  235,20160816,    3,   75
  235,20160816,    4,   75
  235,20160816,    5,   75
  235,20160816,    6,   75
  235,20160816,    7,   75
  235,20160816,    8,   75
  235,20160816,    9,   75
  235,20160816,   10,   75
  235,20160816,   11,   75
  235,20160816,   12,   75
  235,20160816,   13,   80
  235,20160816,   14,   80
  235,20160816,   15,   80
  235,20160816,   16,   80
  235,20160816,   17,   80
  235,20160816,   18,   80
  235,20160816,   19,   75
  235,20160816,   20,   75
  235,20160816,   21,   75
  235,20160816,   22,   70
  235,20160816,   23,   70
  235,20160816,   24,   70
  235,20160817,    1,   65
  235,20160817,    2,   65
  235,20160817,    3,   64
  235,20160817,    4,   64
  235,20160817,    5,   65
  235,20160817,    6,   61
  235,20160817,    7,   65
  235,20160817,    8,   70
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  235,20160817,    9,   70
  235,20160817,   10,   71
  235,20160817,   11,   75
  235,20160817,   12,   80
  235,20160817,   13,   80
  235,20160817,   14,   80
  235,20160817,   15,   80
  235,20160817,   16,   80
  235,20160817,   17,   75
  235,20160817,   18,   75
  235,20160817,   19,   75
  235,20160817,   20,   75
  235,20160817,   21,   75
  235,20160817,   22,   75
  235,20160817,   23,   75
  235,20160817,   24,   75
  235,20160818,    1,   70
  235,20160818,    2,   70
  235,20160818,    3,   70
  235,20160818,    4,   70
  235,20160818,    5,   70
  235,20160818,    6,   70
  235,20160818,    7,   70
  235,20160818,    8,   75
  235,20160818,    9,   75
  235,20160818,   10,   75
  235,20160818,   11,   75
  235,20160818,   12,   75
  235,20160818,   13,   75
  235,20160818,   14,   75
  235,20160818,   15,   75
  235,20160818,   16,   75
  235,20160818,   17,   75
  235,20160818,   18,   75
  235,20160818,   19,   75
  235,20160818,   20,   70
  235,20160818,   21,   70
  235,20160818,   22,   70
  235,20160818,   23,   68
  235,20160818,   24,   67
  235,20160819,    1,   65
  235,20160819,    2,   65
  235,20160819,    3,   65
  235,20160819,    4,   65
  235,20160819,    5,   63
  235,20160819,    6,   64
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  235,20160819,    7,   64
  235,20160819,    8,   72
  235,20160819,    9,   70
  235,20160819,   10,   76
  235,20160819,   11,   75
  235,20160819,   12,   74
  235,20160819,   13,   77
  235,20160819,   14,   76
  235,20160819,   15,   77
  235,20160819,   16,   66
  235,20160819,   17,   59
  235,20160819,   18,   59
  235,20160819,   19,   22
  235,20160819,   20,   10
  235,20160819,   21,   24
  235,20160819,   22,   44
  235,20160819,   23,   61
  235,20160819,   24,   58
  235,20160820,    1,   65
  235,20160820,    2,   69
  235,20160820,    3,   66
  235,20160820,    4,   65
  235,20160820,    5,   65
  235,20160820,    6,   66
  235,20160820,    7,   67
  235,20160820,    8,   69
  235,20160820,    9,   67
  235,20160820,   10,   68
  235,20160820,   11,   70
  235,20160820,   12,   67
  235,20160820,   13,   65
  235,20160820,   14,   68
  235,20160820,   15,   66
  235,20160820,   16,   67
  235,20160820,   17,   69
  235,20160820,   18,   65
  235,20160820,   19,   66
  235,20160820,   20,   64
  235,20160820,   21,   63
  235,20160820,   22,   62
  235,20160820,   23,   61
  235,20160820,   24,   61
  235,20160821,    1,   61
  235,20160821,    2,   57
  235,20160821,    3,   50
  235,20160821,    4,   66
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  235,20160821,    5,   67
  235,20160821,    6,   21
  235,20160821,    7,   56
  235,20160821,    8,   65
  235,20160821,    9,   69
  235,20160821,   10,   70
  235,20160821,   11,   72
  235,20160821,   12,   70
  235,20160821,   13,   75
  235,20160821,   14,   75
  235,20160821,   15,   75
  235,20160821,   16,   74
  235,20160821,   17,   70
  235,20160821,   18,   70
  235,20160821,   19,   70
  235,20160821,   20,   70
  235,20160821,   21,   67
  235,20160821,   22,   67
  235,20160821,   23,   67
  235,20160821,   24,   65
  235,20160822,    1,   68
  235,20160822,    2,   69
  235,20160822,    3,   70
  235,20160822,    4,   25
  235,20160822,    5,   41
  235,20160822,    6,   50
  235,20160822,    7,   60
  235,20160822,    8,   64
  235,20160822,    9,   56
  235,20160822,   10,   58
  235,20160822,   11,   56
  235,20160822,   12,   64
  235,20160822,   13,   63
  235,20160822,   14,   63
  235,20160822,   15,   63
  235,20160822,   16,   62
  235,20160822,   17,   61
  235,20160822,   18,   59
  235,20160822,   19,   60
  235,20160822,   20,   61
  235,20160822,   21,   62
  235,20160822,   22,   63
  235,20160822,   23,   61
  235,20160822,   24,   61
  235,20160823,    1,   60
  235,20160823,    2,   59
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  235,20160823,    3,   58
  235,20160823,    4,   57
  235,20160823,    5,   57
  235,20160823,    6,   60
  235,20160823,    7,   62
  235,20160823,    8,   68
  235,20160823,    9,   65
  235,20160823,   10,   70
  235,20160823,   11,   66
  235,20160823,   12,   68
  235,20160823,   13,   68
  235,20160823,   14,   66
  235,20160823,   15,   65
  235,20160823,   16,   65
  235,20160823,   17,   72
  235,20160823,   18,   80
  235,20160823,   19,   75
  235,20160823,   20,   68
  235,20160823,   21,   68
  235,20160823,   22,   70
  235,20160823,   23,   75
  235,20160823,   24,   70
  235,20160824,    1,   75
  235,20160824,    2,   70
  235,20160824,    3,   70
  235,20160824,    4,   66
  235,20160824,    5,   64
  235,20160824,    6,   67
  235,20160824,    7,   69
  235,20160824,    8,   78
  235,20160824,    9,   76
  235,20160824,   10,   80
  235,20160824,   11,   79
  235,20160824,   12,   80
  235,20160824,   13,   80
  235,20160824,   14,   81
  235,20160824,   15,   81
  235,20160824,   16,   80
  235,20160824,   17,   80
  235,20160824,   18,   81
  235,20160824,   19,   80
  235,20160824,   20,   75
  235,20160824,   21,   80
  235,20160824,   22,   75
  235,20160824,   23,   75
  235,20160824,   24,   70
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  235,20160825,    1,   65
  235,20160825,    2,   59
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  235,20160919,   10,   83
  235,20160919,   11,   80
  235,20160919,   12,   80
  235,20160919,   13,   82
  235,20160919,   14,   81
  235,20160919,   15,   83
  235,20160919,   16,   80
  235,20160919,   17,   80
  235,20160919,   18,   75
  235,20160919,   19,   75
  235,20160919,   20,   61
  235,20160919,   21,   65
  235,20160919,   22,   65
  235,20160919,   23,   65
  235,20160919,   24,   65
  235,20160920,    1,   75
  235,20160920,    2,   70
  235,20160920,    3,   70
  235,20160920,    4,   70
  235,20160920,    5,   59
  235,20160920,    6,   59
  235,20160920,    7,   70
  235,20160920,    8,   75
  235,20160920,    9,   75
  235,20160920,   10,   80
  235,20160920,   11,   83
  235,20160920,   12,   81
  235,20160920,   13,   81
  235,20160920,   14,   82
  235,20160920,   15,   81
  235,20160920,   16,   83
  235,20160920,   17,   83
  235,20160920,   18,   83
  235,20160920,   19,   75
  235,20160920,   20,   71
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  235,20160920,   21,   71
  235,20160920,   22,   68
  235,20160920,   23,   72
  235,20160920,   24,   75
  235,20160921,    1,   75
  235,20160921,    2,   75
  235,20160921,    3,   75
  235,20160921,    4,   75
  235,20160921,    5,   75
  235,20160921,    6,   75
  235,20160921,    7,   75
  235,20160921,    8,   80
  235,20160921,    9,   83
  235,20160921,   10,   83
  235,20160921,   11,   82
  235,20160921,   12,   82
  235,20160921,   13,   81
  235,20160921,   14,   83
  235,20160921,   15,   81
  235,20160921,   16,   83
  235,20160921,   17,   82
  235,20160921,   18,   83
  235,20160921,   19,   80
  235,20160921,   20,   75
  235,20160921,   21,   75
  235,20160921,   22,   80
  235,20160921,   23,   80
  235,20160921,   24,   75
  235,20160922,    1,   75
  235,20160922,    2,   71
  235,20160922,    3,   64
  235,20160922,    4,   60
  235,20160922,    5,   60
  235,20160922,    6,   62
  235,20160922,    7,   65
  235,20160922,    8,   70
  235,20160922,    9,   71
  235,20160922,   10,   69
  235,20160922,   11,   65
  235,20160922,   12,   62
  235,20160922,   13,   67
  235,20160922,   14,   64
  235,20160922,   15,   67
  235,20160922,   16,   68
  235,20160922,   17,   68
  235,20160922,   18,   59
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  235,20160922,   19,   60
  235,20160922,   20,   68
  235,20160922,   21,   70
  235,20160922,   22,   70
  235,20160922,   23,   70
  235,20160922,   24,   60
  235,20160923,    1,   56
  235,20160923,    2,   28
  235,20160923,    3,   50
  235,20160923,    4,   64
  235,20160923,    5,   75
  235,20160923,    6,   83
  235,20160923,    7,   83
  235,20160923,    8,   83
  235,20160923,    9,   83
  235,20160923,   10,   80
  235,20160923,   11,   78
  235,20160923,   12,   81
  235,20160923,   13,   82
  235,20160923,   14,   80
  235,20160923,   15,   82
  235,20160923,   16,   82
  235,20160923,   17,   82
  235,20160923,   18,   68
  235,20160923,   19,   83
  235,20160923,   20,   83
  235,20160923,   21,   82
  235,20160923,   22,   81
  235,20160923,   23,   80
  235,20160923,   24,   80
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Bijlage 2 Meting zichtbaarheid Schiphol 1/8/2016 - 24/9/2016

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)
Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneemmethodieken zijn deze tijd-
reeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat deze reeks van gemeten waar-
den niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering verwijzen we naar de 
gehomogeniseerde reeks maandtemperaturen van De Bilt <http://www.knmi.nl/klimatologie/onder-
zoeksgegevens/homogeen_260/index.html> of de Centraal Nederland Temperatuur <http://www.-
knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/CNT/>.
 
 
STN      LON(east)   LAT(north)     ALT(m)  NAME
240:         4.774       52.301      -4.40  SCHIPHOL

YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag); 
HH       = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 UT; 
VV       = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 
2=200-300m,..., =4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, ..., 79=29-30km, 80=30-35km, 
81=35-40km,..., 89=meer dan 70km); 
 
 STN,YYYYMMDD,   HH,   VV
 
  240,20160801,    1,   70
  240,20160801,    2,   70
  240,20160801,    3,   67
  240,20160801,    4,   68
  240,20160801,    5,   69
  240,20160801,    6,   70
  240,20160801,    7,   70
  240,20160801,    8,   80
  240,20160801,    9,   80
  240,20160801,   10,   80
  240,20160801,   11,   80
  240,20160801,   12,   81
  240,20160801,   13,   82
  240,20160801,   14,   81
  240,20160801,   15,   81
  240,20160801,   16,   81
  240,20160801,   17,   80
  240,20160801,   18,   80
  240,20160801,   19,   75
  240,20160801,   20,   75
  240,20160801,   21,   75
  240,20160801,   22,   70
  240,20160801,   23,   75
  240,20160801,   24,   70
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  240,20160802,    1,   75
  240,20160802,    2,   66
  240,20160802,    3,   62
  240,20160802,    4,   58
  240,20160802,    5,   56
  240,20160802,    6,   43
  240,20160802,    7,   65
  240,20160802,    8,   68
  240,20160802,    9,   64
  240,20160802,   10,   57
  240,20160802,   11,   70
  240,20160802,   12,   59
  240,20160802,   13,   70
  240,20160802,   14,   50
  240,20160802,   15,   56
  240,20160802,   16,   35
  240,20160802,   17,   57
  240,20160802,   18,   24
  240,20160802,   19,   24
  240,20160802,   20,   56
  240,20160802,   21,   48
  240,20160802,   22,   31
  240,20160802,   23,   23
  240,20160802,   24,   30
  240,20160803,    1,   56
  240,20160803,    2,   50
  240,20160803,    3,   61
  240,20160803,    4,   50
  240,20160803,    5,   59
  240,20160803,    6,   50
  240,20160803,    7,   32
  240,20160803,    8,   59
  240,20160803,    9,   65
  240,20160803,   10,   68
  240,20160803,   11,   70
  240,20160803,   12,   75
  240,20160803,   13,   75
  240,20160803,   14,   75
  240,20160803,   15,   75
  240,20160803,   16,   75
  240,20160803,   17,   75
  240,20160803,   18,   75
  240,20160803,   19,   75
  240,20160803,   20,   75
  240,20160803,   21,   75
  240,20160803,   22,   68

0051



  240,20160803,   23,   65
  240,20160803,   24,   64
  240,20160804,    1,   63
  240,20160804,    2,   63
  240,20160804,    3,   62
  240,20160804,    4,   64
  240,20160804,    5,   65
  240,20160804,    6,   68
  240,20160804,    7,   70
  240,20160804,    8,   73
  240,20160804,    9,   67
  240,20160804,   10,   72
  240,20160804,   11,   75
  240,20160804,   12,   69
  240,20160804,   13,   74
  240,20160804,   14,   71
  240,20160804,   15,   72
  240,20160804,   16,   69
  240,20160804,   17,   72
  240,20160804,   18,   75
  240,20160804,   19,   70
  240,20160804,   20,   65
  240,20160804,   21,   63
  240,20160804,   22,   63
  240,20160804,   23,   62
  240,20160804,   24,   64
  240,20160805,    1,   60
  240,20160805,    2,   65
  240,20160805,    3,   65
  240,20160805,    4,   65
  240,20160805,    5,   65
  240,20160805,    6,   70
  240,20160805,    7,   75
  240,20160805,    8,   75
  240,20160805,    9,   75
  240,20160805,   10,   75
  240,20160805,   11,   46
  240,20160805,   12,   75
  240,20160805,   13,   80
  240,20160805,   14,   80
  240,20160805,   15,   80
  240,20160805,   16,   80
  240,20160805,   17,   80
  240,20160805,   18,   75
  240,20160805,   19,   75
  240,20160805,   20,   70

0051



  240,20160805,   21,   75
  240,20160805,   22,   70
  240,20160805,   23,   70
  240,20160805,   24,   65
  240,20160806,    1,   64
  240,20160806,    2,   59
  240,20160806,    3,   58
  240,20160806,    4,   57
  240,20160806,    5,   57
  240,20160806,    6,   65
  240,20160806,    7,   58
  240,20160806,    8,   50
  240,20160806,    9,   58
  240,20160806,   10,   75
  240,20160806,   11,   75
  240,20160806,   12,   75
  240,20160806,   13,   80
  240,20160806,   14,   80
  240,20160806,   15,   81
  240,20160806,   16,   81
  240,20160806,   17,   81
  240,20160806,   18,   82
  240,20160806,   19,   75
  240,20160806,   20,   75
  240,20160806,   21,   75
  240,20160806,   22,   70
  240,20160806,   23,   70
  240,20160806,   24,   70
  240,20160807,    1,   70
  240,20160807,    2,   70
  240,20160807,    3,   68
  240,20160807,    4,   69
  240,20160807,    5,   70
  240,20160807,    6,   70
  240,20160807,    7,   68
  240,20160807,    8,   63
  240,20160807,    9,   56
  240,20160807,   10,   62
  240,20160807,   11,   70
  240,20160807,   12,   70
  240,20160807,   13,   68
  240,20160807,   14,   75
  240,20160807,   15,   75
  240,20160807,   16,   75
  240,20160807,   17,   75
  240,20160807,   18,   75
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  240,20160807,   19,   75
  240,20160807,   20,   70
  240,20160807,   21,   75
  240,20160807,   22,   74
  240,20160807,   23,   67
  240,20160807,   24,   62
  240,20160808,    1,   60
  240,20160808,    2,   60
  240,20160808,    3,   63
  240,20160808,    4,   70
  240,20160808,    5,   70
  240,20160808,    6,   69
  240,20160808,    7,   69
  240,20160808,    8,   76
  240,20160808,    9,   80
  240,20160808,   10,   72
  240,20160808,   11,   80
  240,20160808,   12,   78
  240,20160808,   13,   80
  240,20160808,   14,   80
  240,20160808,   15,   75
  240,20160808,   16,   79
  240,20160808,   17,   80
  240,20160808,   18,   75
  240,20160808,   19,   74
  240,20160808,   20,   75
  240,20160808,   21,   70
  240,20160808,   22,   70
  240,20160808,   23,   65
  240,20160808,   24,   65
  240,20160809,    1,   65
  240,20160809,    2,   65
  240,20160809,    3,    8
  240,20160809,    4,   65
  240,20160809,    5,   65
  240,20160809,    6,   65
  240,20160809,    7,   70
  240,20160809,    8,   70
  240,20160809,    9,   70
  240,20160809,   10,   70
  240,20160809,   11,   80
  240,20160809,   12,   73
  240,20160809,   13,   71
  240,20160809,   14,   78
  240,20160809,   15,   80
  240,20160809,   16,   79
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  240,20160809,   17,   78
  240,20160809,   18,   79
  240,20160809,   19,   75
  240,20160809,   20,   75
  240,20160809,   21,   75
  240,20160809,   22,   80
  240,20160809,   23,   70
  240,20160809,   24,   70
  240,20160810,    1,   64
  240,20160810,    2,   65
  240,20160810,    3,   65
  240,20160810,    4,   65
  240,20160810,    5,   65
  240,20160810,    6,   75
  240,20160810,    7,   75
  240,20160810,    8,   70
  240,20160810,    9,   80
  240,20160810,   10,   80
  240,20160810,   11,   80
  240,20160810,   12,   80
  240,20160810,   13,   81
  240,20160810,   14,   81
  240,20160810,   15,   78
  240,20160810,   16,   81
  240,20160810,   17,   75
  240,20160810,   18,   80
  240,20160810,   19,   80
  240,20160810,   20,   75
  240,20160810,   21,   75
  240,20160810,   22,   70
  240,20160810,   23,   70
  240,20160810,   24,   70
  240,20160811,    1,   70
  240,20160811,    2,   75
  240,20160811,    3,   75
  240,20160811,    4,   75
  240,20160811,    5,   70
  240,20160811,    6,   70
  240,20160811,    7,   62
  240,20160811,    8,   58
  240,20160811,    9,   59
  240,20160811,   10,   58
  240,20160811,   11,   67
  240,20160811,   12,   57
  240,20160811,   13,   56
  240,20160811,   14,   62
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  240,20160811,   15,   57
  240,20160811,   16,   58
  240,20160811,   17,   62
  240,20160811,   18,   59
  240,20160811,   19,   44
  240,20160811,   20,   65
  240,20160811,   21,   57
  240,20160811,   22,   59
  240,20160811,   23,   50
  240,20160811,   24,   29
  240,20160812,    1,   49
  240,20160812,    2,   65
  240,20160812,    3,   65
  240,20160812,    4,   65
  240,20160812,    5,   65
  240,20160812,    6,   65
  240,20160812,    7,   70
  240,20160812,    8,   70
  240,20160812,    9,   70
  240,20160812,   10,   70
  240,20160812,   11,   70
  240,20160812,   12,   70
  240,20160812,   13,   75
  240,20160812,   14,   75
  240,20160812,   15,   72
  240,20160812,   16,   75
  240,20160812,   17,   75
  240,20160812,   18,   75
  240,20160812,   19,   75
  240,20160812,   20,   75
  240,20160812,   21,   70
  240,20160812,   22,   70
  240,20160812,   23,   70
  240,20160812,   24,   70
  240,20160813,    1,   61
  240,20160813,    2,   58
  240,20160813,    3,   50
  240,20160813,    4,   56
  240,20160813,    5,   70
  240,20160813,    6,   70
  240,20160813,    7,   70
  240,20160813,    8,   75
  240,20160813,    9,   75
  240,20160813,   10,   75
  240,20160813,   11,   75
  240,20160813,   12,   75
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  240,20160813,   13,   75
  240,20160813,   14,   75
  240,20160813,   15,   75
  240,20160813,   16,   75
  240,20160813,   17,   75
  240,20160813,   18,   75
  240,20160813,   19,   70
  240,20160813,   20,   70
  240,20160813,   21,   70
  240,20160813,   22,   70
  240,20160813,   23,   70
  240,20160813,   24,   70
  240,20160814,    1,   65
  240,20160814,    2,   65
  240,20160814,    3,   65
  240,20160814,    4,   65
  240,20160814,    5,   65
  240,20160814,    6,   65
  240,20160814,    7,   70
  240,20160814,    8,   75
  240,20160814,    9,   75
  240,20160814,   10,   75
  240,20160814,   11,   75
  240,20160814,   12,   82
  240,20160814,   13,   81
  240,20160814,   14,   82
  240,20160814,   15,   81
  240,20160814,   16,   82
  240,20160814,   17,   83
  240,20160814,   18,   83
  240,20160814,   19,   75
  240,20160814,   20,   75
  240,20160814,   21,   70
  240,20160814,   22,   70
  240,20160814,   23,   65
  240,20160814,   24,   65
  240,20160815,    1,   65
  240,20160815,    2,   65
  240,20160815,    3,   65
  240,20160815,    4,   65
  240,20160815,    5,   65
  240,20160815,    6,   70
  240,20160815,    7,   75
  240,20160815,    8,   80
  240,20160815,    9,   80
  240,20160815,   10,   81
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  240,20160815,   11,   82
  240,20160815,   12,   81
  240,20160815,   13,   80
  240,20160815,   14,   82
  240,20160815,   15,   81
  240,20160815,   16,   81
  240,20160815,   17,   81
  240,20160815,   18,   75
  240,20160815,   19,   75
  240,20160815,   20,   75
  240,20160815,   21,   75
  240,20160815,   22,   70
  240,20160815,   23,   70
  240,20160815,   24,   70
  240,20160816,    1,   70
  240,20160816,    2,   70
  240,20160816,    3,   70
  240,20160816,    4,   70
  240,20160816,    5,   70
  240,20160816,    6,   70
  240,20160816,    7,   75
  240,20160816,    8,   75
  240,20160816,    9,   80
  240,20160816,   10,   81
  240,20160816,   11,   80
  240,20160816,   12,   81
  240,20160816,   13,   80
  240,20160816,   14,   80
  240,20160816,   15,   80
  240,20160816,   16,   80
  240,20160816,   17,   80
  240,20160816,   18,   81
  240,20160816,   19,   75
  240,20160816,   20,   75
  240,20160816,   21,   70
  240,20160816,   22,   70
  240,20160816,   23,   70
  240,20160816,   24,   70
  240,20160817,    1,   70
  240,20160817,    2,   70
  240,20160817,    3,   70
  240,20160817,    4,   67
  240,20160817,    5,   65
  240,20160817,    6,   71
  240,20160817,    7,   75
  240,20160817,    8,   80
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  240,20160817,    9,   80
  240,20160817,   10,   81
  240,20160817,   11,   80
  240,20160817,   12,   81
  240,20160817,   13,   80
  240,20160817,   14,   80
  240,20160817,   15,   81
  240,20160817,   16,   82
  240,20160817,   17,   83
  240,20160817,   18,   83
  240,20160817,   19,   83
  240,20160817,   20,   75
  240,20160817,   21,   75
  240,20160817,   22,   75
  240,20160817,   23,   70
  240,20160817,   24,   70
  240,20160818,    1,   70
  240,20160818,    2,   70
  240,20160818,    3,   70
  240,20160818,    4,   70
  240,20160818,    5,   68
  240,20160818,    6,   70
  240,20160818,    7,   75
  240,20160818,    8,   75
  240,20160818,    9,   76
  240,20160818,   10,   81
  240,20160818,   11,   81
  240,20160818,   12,   75
  240,20160818,   13,   81
  240,20160818,   14,   80
  240,20160818,   15,   80
  240,20160818,   16,   82
  240,20160818,   17,   81
  240,20160818,   18,   80
  240,20160818,   19,   75
  240,20160818,   20,   70
  240,20160818,   21,   70
  240,20160818,   22,   64
  240,20160818,   23,   65
  240,20160818,   24,   70
  240,20160819,    1,   70
  240,20160819,    2,   65
  240,20160819,    3,   62
  240,20160819,    4,   61
  240,20160819,    5,   58
  240,20160819,    6,   63
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  240,20160819,    7,   67
  240,20160819,    8,   75
  240,20160819,    9,   72
  240,20160819,   10,   78
  240,20160819,   11,   78
  240,20160819,   12,   69
  240,20160819,   13,   66
  240,20160819,   14,   63
  240,20160819,   15,   59
  240,20160819,   16,   58
  240,20160819,   17,   56
  240,20160819,   18,   57
  240,20160819,   19,   14
  240,20160819,   20,   11
  240,20160819,   21,   61
  240,20160819,   22,   39
  240,20160819,   23,   58
  240,20160819,   24,   65
  240,20160820,    1,   65
  240,20160820,    2,   65
  240,20160820,    3,   63
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  240,20160914,   10,   73
  240,20160914,   11,   71
  240,20160914,   12,   73
  240,20160914,   13,   79
  240,20160914,   14,   70
  240,20160914,   15,   75
  240,20160914,   16,   81
  240,20160914,   17,   66
  240,20160914,   18,   64
  240,20160914,   19,   62
  240,20160914,   20,   61
  240,20160914,   21,   70
  240,20160914,   22,   69
  240,20160914,   23,   65
  240,20160914,   24,   64
  240,20160915,    1,   62
  240,20160915,    2,   62
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  240,20160915,    3,   64
  240,20160915,    4,   64
  240,20160915,    5,   64
  240,20160915,    6,   64
  240,20160915,    7,   64
  240,20160915,    8,   64
  240,20160915,    9,   67
  240,20160915,   10,   67
  240,20160915,   11,   67
  240,20160915,   12,   70
  240,20160915,   13,   66
  240,20160915,   14,   72
  240,20160915,   15,   72
  240,20160915,   16,   72
  240,20160915,   17,   73
  240,20160915,   18,   67
  240,20160915,   19,   57
  240,20160915,   20,   56
  240,20160915,   21,   70
  240,20160915,   22,   70
  240,20160915,   23,   75
  240,20160915,   24,   67
  240,20160916,    1,   65
  240,20160916,    2,   60
  240,20160916,    3,   56
  240,20160916,    4,   56
  240,20160916,    5,   45
  240,20160916,    6,   43
  240,20160916,    7,   56
  240,20160916,    8,   60
  240,20160916,    9,   61
  240,20160916,   10,   61
  240,20160916,   11,   64
  240,20160916,   12,   59
  240,20160916,   13,   59
  240,20160916,   14,   64
  240,20160916,   15,   75
  240,20160916,   16,   80
  240,20160916,   17,   75
  240,20160916,   18,   75
  240,20160916,   19,   70
  240,20160916,   20,   75
  240,20160916,   21,   75
  240,20160916,   22,   75
  240,20160916,   23,   70
  240,20160916,   24,   70
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  240,20160917,    1,   70
  240,20160917,    2,   70
  240,20160917,    3,   70
  240,20160917,    4,   62
  240,20160917,    5,   62
  240,20160917,    6,   58
  240,20160917,    7,   56
  240,20160917,    8,   50
  240,20160917,    9,   57
  240,20160917,   10,   61
  240,20160917,   11,   67
  240,20160917,   12,   76
  240,20160917,   13,   75
  240,20160917,   14,   75
  240,20160917,   15,   75
  240,20160917,   16,   75
  240,20160917,   17,   73
  240,20160917,   18,   60
  240,20160917,   19,   65
  240,20160917,   20,   62
  240,20160917,   21,   59
  240,20160917,   22,   56
  240,20160917,   23,   60
  240,20160917,   24,   64
  240,20160918,    1,   70
  240,20160918,    2,   70
  240,20160918,    3,   70
  240,20160918,    4,   65
  240,20160918,    5,   65
  240,20160918,    6,   64
  240,20160918,    7,   68
  240,20160918,    8,   70
  240,20160918,    9,   75
  240,20160918,   10,   80
  240,20160918,   11,   80
  240,20160918,   12,   80
  240,20160918,   13,   80
  240,20160918,   14,   81
  240,20160918,   15,   81
  240,20160918,   16,   82
  240,20160918,   17,   80
  240,20160918,   18,   75
  240,20160918,   19,   75
  240,20160918,   20,   75
  240,20160918,   21,   70
  240,20160918,   22,   70
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  240,20160918,   23,   70
  240,20160918,   24,   70
  240,20160919,    1,   70
  240,20160919,    2,   65
  240,20160919,    3,   65
  240,20160919,    4,   65
  240,20160919,    5,   70
  240,20160919,    6,   70
  240,20160919,    7,   70
  240,20160919,    8,   59
  240,20160919,    9,   75
  240,20160919,   10,   75
  240,20160919,   11,   80
  240,20160919,   12,   75
  240,20160919,   13,   80
  240,20160919,   14,   81
  240,20160919,   15,   81
  240,20160919,   16,   80
  240,20160919,   17,   75
  240,20160919,   18,   75
  240,20160919,   19,   75
  240,20160919,   20,   75
  240,20160919,   21,   70
  240,20160919,   22,   70
  240,20160919,   23,   70
  240,20160919,   24,   70
  240,20160920,    1,   70
  240,20160920,    2,   70
  240,20160920,    3,   70
  240,20160920,    4,   70
  240,20160920,    5,   65
  240,20160920,    6,   65
  240,20160920,    7,   70
  240,20160920,    8,   80
  240,20160920,    9,   71
  240,20160920,   10,   82
  240,20160920,   11,   83
  240,20160920,   12,   81
  240,20160920,   13,   82
  240,20160920,   14,   83
  240,20160920,   15,   82
  240,20160920,   16,   80
  240,20160920,   17,   75
  240,20160920,   18,   75
  240,20160920,   19,   75
  240,20160920,   20,   75
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  240,20160920,   21,   70
  240,20160920,   22,   68
  240,20160920,   23,   66
  240,20160920,   24,   64
  240,20160921,    1,   64
  240,20160921,    2,   70
  240,20160921,    3,   70
  240,20160921,    4,   70
  240,20160921,    5,   70
  240,20160921,    6,   70
  240,20160921,    7,   75
  240,20160921,    8,   80
  240,20160921,    9,   80
  240,20160921,   10,   80
  240,20160921,   11,   80
  240,20160921,   12,   82
  240,20160921,   13,   81
  240,20160921,   14,   80
  240,20160921,   15,   82
  240,20160921,   16,   82
  240,20160921,   17,   80
  240,20160921,   18,   80
  240,20160921,   19,   80
  240,20160921,   20,   75
  240,20160921,   21,   80
  240,20160921,   22,   75
  240,20160921,   23,   75
  240,20160921,   24,   70
  240,20160922,    1,   68
  240,20160922,    2,   66
  240,20160922,    3,   67
  240,20160922,    4,   65
  240,20160922,    5,   65
  240,20160922,    6,   63
  240,20160922,    7,   64
  240,20160922,    8,   65
  240,20160922,    9,   64
  240,20160922,   10,   62
  240,20160922,   11,   62
  240,20160922,   12,   64
  240,20160922,   13,   64
  240,20160922,   14,   63
  240,20160922,   15,   67
  240,20160922,   16,   76
  240,20160922,   17,   71
  240,20160922,   18,   64
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  240,20160922,   19,   60
  240,20160922,   20,   58
  240,20160922,   21,   57
  240,20160922,   22,   50
  240,20160922,   23,   45
  240,20160922,   24,   36
  240,20160923,    1,   40
  240,20160923,    2,   41
  240,20160923,    3,   56
  240,20160923,    4,   58
  240,20160923,    5,   61
  240,20160923,    6,   64
  240,20160923,    7,   66
  240,20160923,    8,   80
  240,20160923,    9,   81
  240,20160923,   10,   82
  240,20160923,   11,   81
  240,20160923,   12,   82
  240,20160923,   13,   80
  240,20160923,   14,   81
  240,20160923,   15,   82
  240,20160923,   16,   82
  240,20160923,   17,   83
  240,20160923,   18,   82
  240,20160923,   19,   82
  240,20160923,   20,   82
  240,20160923,   21,   81
  240,20160923,   22,   81
  240,20160923,   23,   80
  240,20160923,   24,   81

0051



Bijlage 3

Bron: RVO: Borssele Wind Farm Zone Windfarm Sites III and IV, June 2016 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Bijlage 4. - Eerdere zienswijze 

Bijlage bij zienswijze opNotitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten I en 
II Hollandse Kust (zuid) - hierna te noemen MER kavelbesluiten I en II.

Leeswijzer

Per argument staat de pagina en de locatie op deze pagina in vet aangegeven.
Daaronder in normale tekst - indien van toepassing - waar wij op reageren.
Daaronder in cursief onze argumenten waarop wij toelichting / nader onderzoek wensen.

Mochten hier onduidelijkheden over bestaan, dan kunt u mij bereiken op:
telefonisch:
schriftelijk:

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Stichting Vrije Horizon

Pagina 7 - alinea 1 - verzoek niet beantwoord.

Op dit moment wordt een aanvulling opgesteld op de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee voor 
het gebied Hollandse Kust, waarin ook een strook binnen de 12 mijlszone wordt aangewezen (zie 
paragraaf 2.1.7).

In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage - milieuef-
fectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) -  staat onder meer:
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 
gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar loca-
ties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, natuur 
en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden.
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te kun-
nen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld te 
brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten windpar-
ken.’
Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie op zee 
voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie m.e.r. over te 
nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten 
genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht en binnen de 12-mijlzone. 
Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze te 
consulteren zijn.
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Pagina 7 - alinea 2 - verzoek niet beantwoord

Nationaal waterplan 2 (NWP2) en Beleidsnota Noordzee 2016-2021

Voor de periode 2016-2021 is het Noordzee beleid verder uitgewerkt in het nationaal waterplan 2 
(NWP2) en als onderdeel hiervan in de nieuwe Beleidsnota Noordzee 2016-2021. Het ontwerp van 
beiden hee  ter inzage gelegen tot en met 22 juni 2015. Op 28 juli 2014 is de Noordzee 2050 ge-
biedsagenda aan de Tweede kamer aangeboden (Kamerstukken II, 2013-14, 33 450, nr. 24). Aan-
gezien de Noordzee 2050 gebiedsagenda en het masterplan voor de energie van de Noordzee 
tussen 2030 en 2050/2060 betrekking hebben op de middellange en lange termijn, en de kavelbe-
sluiten voor Hollandse Kust (zuid) op korte termijn genomen dienen te worden, heeft  de Noordzee 
2050 gebiedsagenda geen concrete betekenis voor de MER-en voor de kavelbesluiten.

Wij kunnen bovenstaande opmerking niet anders duiden dan dat het plan is de MER-en niet verder 
te onderzoeken dan de effecten tot 2023. Wij verzoeken u om een meer holistische benadering, 
waarbij u de cumulatieve effecten van alle plannen tot 2050 - en die zijn aanzienlijk - onderzoekt. 
Voor een MER wordt gekeken naar de cumulatieve effecten. Deze zullen na 2023 aanzienlijk toe-
nemen. Derhalve ons verzoek om uw MER-en horizon uit te breiden met de plannen tot 2050 en 
de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in uw besluitvorming. Dit voordat er onomkeerbare 
besluiten genomen worden die onze Noordzee qua milieu qua leefbaarheid voor flora en fauna 
ernstige - en door een korte termijn horizon - zogenaamd onvoorziene schade kunnen toebrengen.

Pagina 8 - 2’ alinea laatste regels. Deels beantwoord. Er is een nieuw onderzoek (Motivaction) 
uitgevoerd. Rode gedeelte is niet beantwoord.

Ook nemen de kosten voor het aanleggen en onderhouden van de platforms toe. De aansluiting 
op de reeds aangewezen gebieden zorgt ervoor dat de vrije horizon in andere gebieden behouden 
blijft.

Deze tekst wekt de suggestie dat ‘vrije horizon’ van belang is in de afweging van dit besluit. He-
laas, niets is minder waar. Gebruikmaking van de zone tussen 10 - 12 mijl voor de Hollandse Kust 
geeft het grootste deel van de Nederlandse kust - met het grootste aandeel in toerisme - zicht op 
een industrieel hekwerk. Het aanzien van een ver-industrialiseerde Noordzee. Wij verzoeken u in 
het kader van deze MER verder te onderzoeken wat het effect is op de beleving van de Noordzee 
bij deze strandbezoekers bij uitvoering van deze plannen. Daarnaast verzoeken wij u te onderzoe-
ken in hoeverre de beleving van een hekwerk aan windmolens zichtbaar vanaf de hele Hollandse 
kust effecten heeft op de volksgezondheid, het vermogen om - aan het strand - te ontprikkelen, te 
ontspannen en hierbij experts op dit gebied te raadplegen. Wij verzoeken u in dit onderzoek het 
alternatief van plaatsing uit het zicht te betrekken en te onderzoeken of de toekomstige kosten 
voor de volksgezondheid opwegen tegen de in dit document genoemde ‘besparingen’.

Pagina 10 - Alinea 1 - niet beantwoord
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een onderbouwing van de noodzaak van uitbreiding van het gebied Hollandse Kust met een strook 
tussen de 10 en 12 NM

De onderbouwing van de noodzaak is gebaseerd op - beperkte - financiële parameters. In het 
persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage - milieueffectrap-
port structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) -  staat onder meer:
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 
gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar loca-
ties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, natuur 
en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden.
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te kun-
nen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld te 
brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten windpar-
ken.’
Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie op zee 
voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie m.e.r. over te 
nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten 
genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht en binnen de 12-mijlzone. 
Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze te 
consulteren zijn.

een visualisatie en beschrijving van de landschappelijke gevolgen aan de hand van de criteria 
zichtbaarheid, beleving en dominantie

De gebruikte visualisatie - ervan uitgaand dat u het hebt over het visualisatietool van het ministerie 
van I&M - , hoe schokkend op zichzelf, geeft geen realistisch beeld van de veel ernstiger werke-
lijkheid. Wij verzoeken u opnieuw onderzoek te doen op basis van werkelijke beleving door strand-
bezoekers naar de werkelijke gevolgen voor zichtbaarheid en landschapsdominantie voor het 
grootste deel van de Nederlandse - en voor 100% van de Hollandse kust.

Pagina 10 - 2.1.7 Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) - Verzoek niet beantwoord. Zelfs de cu-
mulatie naar Kavel II en IV is buiten beschouwing gelaten,

Ecologie is een belangrijk onderwerp voor de belangenafweging bij het realiseren van windparken 
op zee. Daarom is door Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
en het ministerie van Economische Zaken een toetsingskader gemaakt, dat moet worden toege-
past bij toekomstige besluitvorming over windenergie op zee. Aan de hand van dat toetsingskader 
zal bij het nemen van ruimtelijke besluiten, zoals de toekomstige aanwijzing van windenergie- ge-
bieden en kavelbesluiten, worden beoordeeld of uitgesloten kan worden dat een windpark op zee 
afzonderlijk, of in cumulatie met andere windparken en andere activiteiten, ongewenste effecten op 
de ecologie zal hebben. Dat kader wordt het ‘Kader Ecologie en Cumulatie’ genoemd.

Wij verzoeken u, in tegenstelling tot wat op pagina 7 van deze Notitie vermeld wordt, de horizon 
voor de cumulatieve effecten te verbreden en daar alle plannen tot 2050 bij te betrekken. Alleen 
dan kan men tot een (strategisch) inzicht komen van de cumulatieve effecten van de exploitatie 
van de Noordzee.
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Pagina 11 - alinea 5 - niet beantwoord.

Volgens het concept scenario wind op zee wordt het transmissiesysteem op zee zodanig ontwor-
pen dat het mogelijk is om op termijn de verder uit de kust gelegen windenergiegebieden met wis-
selstroom aan te sluiten op de platforms in de windenergiegebieden uit de routekaart. De platforms 
fungeren dan als “stapsteen”.

In de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport transmissiesysteem wind op 
zee Hollandse Kust (zuid) staat op pagina 30 de volgende opmerking: “De platforms op zee van 
TOZ HKZ dienen niet als stapsteen naar verder gelegen windenergiegebieden en het Noordzeen-
et, dit is vastgelegd in het ‘Scenario Windenergie op Zee’ [lit. 11, bijlage I].” 
Deze opmerking is strijdig met Alinea 5 op pagina 11 van deze notitie. Graag ontvangen wij een 
extra toelichting waarom deze strijdigheid bestaat en wat het juiste concept is.

Pagina 12 - alinea 4

Onderzoek naar de locatiekeuze in de MER-en - deels beantwoord, m.u.v. de cumulatieve effecten

In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee is nagegaan of windenergiegebied Hollandse Kust 
(zuid) geschikt is voor de realisatie van windenergie. In deze structuurvisie zijn de effecten van 
windenergie in het gebied Hollandse Kust (zuid) op het detailniveau van een structuurvisie onder-
zocht vanuit de aspecten ecologie, scheepvaartveiligheid, overige gebruiks- functies (olie en gas, 
visserij, zandwinning etc.), geologie en hydrologie, landschap (zichtbaarheid) en cultuurhistorie en 
archeologie. Hierbij is ook gekeken naar de geschiktheid ten opzichte van de overige voor wind-
energie aangewezen gebieden (IJmuiden Ver, Hollandse Kust, Ten noorden van de Waddeneilan-
den, Borssele). In de MER-en is een nader onderzoek naar de geschiktheid van het gebied Hol-
landse Kust (zuid) voor windenergie dan ook niet nodig. Wel zal op hoofdlijnen de vergelijking tus-
sen de gebieden worden gemaakt. Uiteraard zullen de MER-en wel in detail ingaan op de effecten 
van windenergie in het gebied zoals deze te verwachten zijn bij de realisatie van de uit te geven 
kavels.

De locatiekeuze is gedaan op financiële argumenten. De milieu- en leefbaarheidsargumenten zijn 
daar niet in meegenomen. Wij verzoeken u in de MER op detailniveau een vergelijkingstabel op te 
nemen van de milieu- en leefbaarheidsaspecten van alle aangewezen windlocaties om tot een 
goede afweging te kunnen komen van de (cumulatieve) effecten voor zee(zoog)dieren, (trek)vo-
gels en foeragerende vogels en fauna. Dit is ondersteunend aan het MER advies uit 2014 (zie bij-
lage)
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Pagina 19 - alinea 2, punt 3 - voor zover wij kunnen nagaan is dit aanvullend onderzoek niet ge-
daan.

Het gebied aan de west- en zuidzijde van het windenergiegebied vangt wind af van de meer oost 
of noordoost gelegen gebieden. Kavels die daardoor minder vrije aanstroom van wind hebben zijn 
dan ook groter om de onderlinge afstand tussen windturbines te kunnen vergroten.

De doelstellingen voor 2020 en 2023 staan onder druk. Het is dus zaak zo min mogelijk onderling 
verlies te bewerkstelligen. Wij verzoeken u daarom aanvullend onderzoek naar de totale opbrengst 
onder de meest ideale plaatsing tussen de velden Hollandse Kust (met invloed op reeds gereali-
seerde velden) en plaatsing op IJmuiden Ver. (groter, meer ruimte, minder invloed op bestaande 
velden)

Pagina 20 - laatste alinea - rode tekstdeel is niet beantwoord.

In de MER-en zal de verkaveling vanuit het oogpunt van relevante aspecten zoals ecologie en 
scheepvaartveiligheid, onderzocht worden. Daarbij speelt ook de draagkracht van het gebied een 
rol: hoeveel windturbines kan je plaatsen in het gehele windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) 
gezien milieu, ecologie en andere belangen? Het is van belang om deze vraag ook voor het ge-
bied in zijn geheel en in cumulatie te beantwoorden (en niet alleen voor de twee uit te geven ka-
vels I en II), omdat het niet de bedoeling is dat achteraf blijkt dat de beschikbare fysieke of milieu-
ruimte van het gehele gebied (of zelfs van meerdere aangewezen gebieden) door slechts twee ka-
vels is opgebruikt. Op basis van het voorgaande volgt een verkaveling van het gebied, welke in  
guur 3.8 is weergegeven. Ook is daar indicatief het transmissiesysteem op zee Hollandse Kust 
met de platforms alpha en beta opgenomen.

Zoals op de kaart op pagina 20 van deze Notitie is af te lezen, liggen de gebieden HKZ I en II zeer 
dicht bij scheepvaartroutes en ankergebieden. Andere gebieden (IJmuiden Ver) hebben daar veel 
minder hinder van. Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische mogelijkheid tussen 
een ‘aanvaring’ van op drift geraakte schepen en de platformen dicht onder de kust, de mogelijke 
milieugevolgen hiervan en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te voorkomen c.q. te beper-
ken. 
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder uit de 
kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen. 
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter voorkoming 
van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw besluitvorming. Inclusief 
de geraamde economische gevolgen van een dergelijke ramp.

Pagina 20 - alinea 3 - rode deel van dit verzoek is niet beantwoord.

Het is de trend om naar steeds grotere turbines te gaan. Echter vanuit oogpunt van kosten en risi-
co’s is het de vraag of de allergrootste turbines, die nu alleen nog op de tekentafel bestaan, daad-
werkelijk in de kavels I en II gebouwd zullen worden. Het lijkt daarbij overigens niet wenselijk om 
(veel) meer milieuruimte uit te geven dan mogelijk benut gaat worden; immers bij de uitgifte van 
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volgende kavels zal deze ruimte in de cumulatie meegewogen dienen te worden. Dit zal in de ka-
velbesluiten vastgelegd worden.

De MER heeft als doel de milieu effecten te onderzoeken. Ook op langere termijn. Het is inmiddels 
bekend dat de ontwikkelaars zich richten op turbines van 7 MW of meer. Dit is ook terug te zien in 
de vergunningen voor Borssele, welke een maximale tiphoogte van 250 meter toestaan. Wij ver-
zoeken u dan ook uit te gaan van deze technologie en de hierdoor te verwachten effecten. Wij 
verwachten - zie ook het interview in De Volkskrant van 10 juni 2015 met  van ECN 
- dat na 2023 ongeveer 25% van het Nederlandse Noordzeegebied volgezet wordt met windturbi-
nes. Zeer wel mogelijk van een veel grotere capaciteit. Wij verzoeken u dan ook de cumulatieve 
effecten hiervan op zee(zoog)dieren, trek- en foeragerende vogels en zeefauna in kaart te bren-
gen, tot 2050.

Pagina 24 - laatste alinea

Niet alle parameters uit de tabel zijn even belangrijk wat betreft  de te verwachten meest kritische 
milieueffecten, en behoeven naar verwachting dan ook niet allemaal vastgelegd te worden in de 
uiteindelijk uit te geven bandbreedte. Bepalend voor de effectbepaling in de MER-en zijn met 
name:
• het aantal windturbines;
• de diameter van de rotor van de windturbines;
• het type fundering en de hei-energie die benodigd is bij het heien van funderingen (en daarmee 

het geluidsniveau), en de tiphoogte en tiplaagte van de windturbines.

Wij kunnen ons voorstellen dat niet alle factoren even zwaar meegewogen worden. Graag verne-
men wij van u of en zo ja welke wegingsfactor er aan de effect bepalende factoren gegeven wor-
den. Wij zien deze dan graag terug in de uiteindelijke rapportage over de cumulatieve effecten op 
flora en fauna.

Pagina 26 - Tabel - rode tekstdelen zijn niet beantwoord. Zie ook bijlage 3 - RVO tabel.

In de tabel op pagina 26 van uw notitie geeft u een bandbreedte aan. Graag vernemen wij van u 
welke aantallen slachtoffers onder vogels en zee(zoog)dieren voor deze MER als ‘acceptabel’ 
worden gezien. 

Wij verzoeken u ook te onderzoeken wat de cumulatieve effecten van elektromagnetische velden 
en laagfrequente geluidsgolven onder water op zee(zoog)dieren hebben.
Wij verzoeken u te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen de toenemende stranding van 
potvissen en andere zeezoogdieren en de toenemende industriële benutting van de Noordzee.
Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten op de leefomgeving van zee(zoog)dieren zijn van 
concentratie van de bouw op één locatie (IJMuiden Ver) ten opzichte van de bouw op verspreide 
locaties.
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Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook Hollandse 
Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels op pagina 11 en 
kaart zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind (http://www.noordzee.nl/wp-con-
tent/uploads/2011/06/Frisse_Zeewind2_2005.pdf). Tevens verzoeken wij u aan te geven waarom - 
naast het kostenaspect - gekozen wordt voor bebouwing van een gebied waarin - volgens dit rap-
port van de gezamenlijke natuurorganisaties - de habitat het meest kwetsbaar is. 

In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage - milieuef-
fectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) -  staat onder meer:
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 
gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar loca-
ties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, natuur 
en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden.
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te kun-
nen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld te 
brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten windpar-
ken.’
Wij verzoeken u dit advies van de Commissie m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te doen 
naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten genomen worden. Mochten deze on-
derzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze te consulteren zijn.

Pagina 27 - 5.1 Mogelijke effecten landschap, recreatie en toerisme - rode tekstdelen zijn niet 
beantwoord.

Landschap en zichtbaarheid, vanwege het feit dat de windturbines zichtbaar zijn vanaf toeristische 
locaties aan de kust. 
Recreatie en toerisme, vanwege de mogelijke invloed van het windpark op recreatief gebruik van 
de Noordzee en de kustzone

Gebruikmaking van de zone tussen 10 - 12 mijl voor de Hollandse Kust geeft het grootste deel van 
de Nederlandse kust - met het grootste aandeel in toerisme - zicht op een industrieel hekwerk. Het 
aanzien van een ver-industrialiseerde Noordzee. Wij verzoeken u in het kader van deze MER ver-
der te onderzoeken wat het effect is op de beleving van de Noordzee bij deze strandbezoekers bij 
uitvoering van deze plannen. Daarnaast verzoeken wij u te onderzoeken in hoeverre de beleving 
van een hekwerk aan windmolens zichtbaar vanaf de hele Hollandse kust effecten heeft op de 
volksgezondheid, het vermogen om - aan het strand - te ontprikkelen, te ontspannen en hierbij ex-
perts op dit gebied te raadplegen. Wij verzoeken u in dit onderzoek het alternatief van plaatsing uit 
het zicht te betrekken en te onderzoeken of de toekomstige kosten voor de volksgezondheid op-
wegen tegen de in dit document genoemde ‘besparingen’.

Wij verzoeken u onderzoek te doen volgens de kwantitatieve en kwalitatieve methode en aan te 
geven of en hoe vaak de windturbinevelden zichtbaar zijn vanaf de kust.

Wij verzoeken u een belevingsonderzoek onder strandbezoekers en kustbewoners te doen naar 
de zichtbaarheid van deze platformen en de effecten hiervan op de (geestelijke) volksgezondheid. 
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Wij verzoeken u uw onderzoek uit te breiden met een kwantitatief onderzoek teneinde de hoeveel-
heid recreanten in kaart te brengen waarop de kwalitatieve effecten op van toepassing zijn.

Wij verzoeken u de effecten van de zichtbaarheid van de rode signaallichten in kaart te brengen 
alsmede de effecten hiervan op de volksgezondheid. 

Tevens verzoeken wij u de gevonden effecten van alle bovengenoemde onderzoeken te relateren 
aan het verdwijnen van deze effecten bij bebouwing op IJmuiden Ver. 

Pagina 27 - 5.1 Mogelijke effecten scheepvaart, vanwege de scheepvaartactiviteiten in en in 
de nabijheid van de kavels;

Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische mogelijkheid tussen een ‘aanvaring’ van 
op drift geraakte schepen en de platformen dicht onder de kust, de mogelijke milieugevolgen hier-
van en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te voorkomen c.q. te beperken. 
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder uit de 
kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen. 
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter voorkoming 
van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw besluitvorming.

Pagina 27 - 5.1 Mogelijke effecten vogels, vleermuizen en onderwaterleven - niet beantwoord.

Wij verzoeken u in uw onderzoeken mee te nemen of het effect van de aanleg van (verspreide) 
windturbinevelden een andere aanslag pleegt op de leefomgeving van de bestaande en trekkende 
habitat dan bij de aanleg van grotere, geconcentreerde velden verder op zee. Tevens verzoeken 
wij u aan te geven op welke criteria men meent te moeten kiezen voor elk van beide alternatieven, 
voorzien van een wegingsfactor voor elk der criteria.

Pagina 27 - 5.1.1 Elektriciteitsopbrengst en vermeden emissies - niet beantwoord

De belangrijkste reden om windinitiatieven te realiseren, is het opwekken van duurzame energie. 
Van de te onderscheiden alternatieven wordt daarom in de MER-en berekend hoeveel elektriciteit 
wordt opgewekt. Ook kan worden bepaald welke uitstoot van schadelijke stoffen het windpark 
vermijdt in vergelijking met de situatie dat dezelfde energie wordt opgewekt op conventionele wij-
ze, zoals met behulp van kolen- en gasverbranding. Een vergelijking wordt gemaakt met de emis-
sies van de huidige brandstofmix die wordt gebruikt in Nederland voor opwekking van elektriciteit. 
In de MER-en wordt tevens aandacht besteed aan hoeveel energie het kost om turbines te produ-
ceren en te plaatsen en wat het effect van het windpark Luchterduinen op de elektriciteitsproductie 
in Hollandse Kust (zuid) en vice versa is.
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Wij verzoeken u in deze studie de ‘stand by’ effecten op te nemen van bestaande of nog te ontwik-
kelen fossiele energiecentrales.
Wij verzoeken u bij ‘vermeden emissies’ de CO2 uitstoot mee te nemen van meestook van bio-
brandstof en de kosten hiervan per opgewekt kWh, gebaseerd op € 4 miljard SDE+ subsidie. 

Pagina 28 - Zeezoogdieren (zeehonden en bruinvissen) - niet beantwoord

Voor wat betreft  zeehonden zijn met name de ligplaatsen in de Voordelta en de Waddenzee van 
belang. Aandacht wordt besteed aan het aantal beïnvloede dieren ten opzichte van het totale aan-
tal dieren binnen het Nederlands Continentaal Plat en de gehele Noordzee. Ook wordt aandacht 
besteed aan het bouwtempo van funderingen want dit bepaalt de mate waarin effecten zich tel-
kens opnieuw voordoen en ook of steeds dezelfde dieren worden beïnvloed dan wel een ander 
deel van de populatie. Het werkt bij zeezoogdieren door in de duur van de blokkade van foera-
geergebieden en migratieroutes en in de verstoring door onderwatergeluid.
Inzichtelijk wordt gemaakt wat de effecten in zowel de aanleg-, exploitatie- als de verwijderingsfase 
zijn, of het om tijdelijke dan wel permanente effecten gaat en wat de cumulatieve effecten kunnen 
zijn van windturbines in het gebied Hollandse Kust (zuid) met overige projecten en activiteiten, zo-
wel in tijd als in ruimte. Hierbij wordt zowel naar ster e als aantasting van het leefgebied gekeken. 
Dit alles zal zoveel mogelijk worden gekwantificeerd. Zo wordt per type verstoring aangegeven
hoeveel individuen van welke soorten hierbij zijn betrokken (ordegrootte, bijvoorbeeld in aantals-
klassen) en welk deel van de populatie minimaal en maximaal (worst case) beïnvloed wordt. Er 
wordt hierbij getoetst aan de gunstige staat van instandhouding zoals beschreven in de Flora- en 
faunawet. Daar waar nodig wordt ook getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998.

Graag zien wij in deze studie opgenomen bij welke hoeveelheden dode / gewonde zeezoogdieren 
er een ‘no-go’ is voor deze plannen. 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook Hollandse 
Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels op pagina 11 en 
kaart zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind (http://www.noordzee.nl/wp-con-
tent/uploads/2011/06/Frisse_Zeewind2_2005.pdf). Tevens verzoeken wij u aan te geven waarom - 
naast het kostenaspect - gekozen wordt voor bebouwing van een gebied waarin - volgens dit rap-
port van de gezamenlijke natuurorganisaties - de habitat het meest kwetsbaar is. 

In deze studie zou ook een vergelijking van deze gegevens met de effecten van een grote ontwik-
keling op IJmuiden Ver inzichtelijk gemaakt moeten worden om een afweging te maken welke ont-
wikkeling op welke locatie het meest diervriendelijk is.

Pagina 29 - Toetsing effecten en Kader Ecologie en Cumulatie: acceptabele grenzen op po-
pulatieniveau - niet beantwoord

In het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) is onderzocht wat de gecumuleerde ecologische effec-
ten kunnen zijn van bestaande en in aanbouw zijnde windparken op zee met de tien windparken 
op zee die in het Energieakkoord zijn afgesproken. Er is daarbij gekeken naar de effecten van 
windparken buiten de 12 mijlszone (zie ook paragraaf 5.2.2). Doel van het KEC is om te kunnen 
bepalen of de (bouw van) alle windparken, samen met enkele andere activiteiten op zee, tot on-
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aanvaardbare negatieve ecologische effecten leiden. Zo nodig kunnen dan voorschriften worden 
opgenomen in de kavelbesluiten waarmee deze effecten worden voorkomen of verminderd

In het Energieakkoord zijn geen locaties opgenomen. Alleen aantallen. De locatie Hollandse Kust 
is een locatie welke buiten de energieafspraken om, besloten is door EZ vanwege (veronderstelde) 
financiële voordelen. Wij verzoeken nader en/of verder vergelijkend onderzoek naar de effecten 
van 2100 MW op IJmuiden Ver in relatie tot de plannen HK zuid I en II, III en IV, en de HK Noord I 
en II.

Pagina 30 - overige gebruiksfuncties

Voor wat betreft het beschrijven van de effecten op recreatie en toerisme zal in de MER-en gebruik 
worden gemaakt van het onderzoek van Decisio. Zij hebben onderzoek uitgevoerd naar de regio-
nale maatschappelijke en economische effecten van windparken op zee. Verder zal een overzicht 
gegeven worden van uitgevoerd onderzoek op het gebied van effecten van windturbines op recre-
atie en toerisme. Ook wordt aangegeven wat een windpark eventueel kan bijdragen aan de regio-
nale economie; denk daarbij aan havenactiviteiten, toeristisch bezoek aan het windpark etc.. Het 
effect op recreatie en toerisme kan mede afhankelijk zijn van de zichtbaarheid van windturbines 
vanaf de kust. Zichtbaarheid wordt in de MER-en beschreven bij het aspect ‘landschap’

Wij maken bezwaar tegen het gebruik van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat de 
door Decisio beschreven effecten gebaseerd zijn op verouderde informatie en op een onjuist beeld 
voor de nieuw ontstane situatie, zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van Den Helder tot 
Hoek van Holland. Dit wordt door Decisio zelf aangegeven in hun rapport. De Minister heeft al 
aangegeven een hernieuwd onderzoek te laten doen naar de effecten van de nieuwe situatie. 

Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” http://vrijehorizon.nl/
wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.pdf.

Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van Stichting 
Vrije Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. http://vrijehorizon.nl/wp-content/
uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf

Pagina 31 - 5.1.6. Landschap - bezwaren tegen gebruikte afbeeldingen in het visualisatie tool en 
de door Motivaction gebruikte fotovoorbeelden blijven bestaan. Deze geven geen goed beeld van 
de werkelijkheid / beleving.

De zichtbaarheid van windturbines vanaf de kust zal in de MER-en worden gevisualiseerd aan de 
hand van (foto)visualisaties vanaf diverse kustplaatsen, voor de dagperiode en indien mogelijk ook 
voor de nachtperiode. De bandbreedte van windturbines wordt weergegeven, dus een alternatief 
met minder maar grotere turbines en een alternatief met meer maar kleinere turbines. De windtur-
bines in kavel I en II worden gevisualiseerd. De windturbines in kavel III en IV zullen in de MER-en 
voor die betreffende kavels gevisualiseerd worden, waarin tevens het beeld wordt weergegeven 
van windturbines in alle kavels, dus van kavel I, II, III en IV. Indien mogelijk wordt voor het visuali-
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seren gebruik gemaakt van de viewer, zie h ps://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/wind-
energie/viewer/. Dan wordt de bandbreedte van windturbines in het MER voor de kavels I en II in 
de viewer weergegeven. Deze bandbreedte wijkt iets af van de opstellingen die nu zijn gevisuali-
seerd in de viewer (namelijk 4 en 8 MW turbines).

Wij verzoeken u deze visualisatie niet te gebruiken, maar gebruik te maken van echte foto’s van 
bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand. Deze zijn aan te passen naar de afstand van 18 km 
uit de kust (er verdwijnt dan 15 meter minder achter de bolling van de horizon) en de hoogte van 
de turbines. Bij een voorbeeld van 190 m tiphoogte op 18 km in de nieuwe situatie ten opzichte 
van Luchterduinen (130 m op 23 km uit de kust) is de zichtbaarheid als volgt: 

Luchterduinen: 130 m - 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter,

HK zuid III en IV: 190 m - 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter.

Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool.

Pagina 32 - tabel 5.1- zeezoogdieren - niet beantwoord

Wij verzoeken aanvullend onderzoek op de effecten van (sterk wisselende) electromagnetische 
velden op (het oriëntatievermogen) van zeezoogdieren

Wij verzoeken u extra onderzoek tussen de in deze Mer-en te meten (cumulatieve) effecten op 
zeezoogdieren en ander onderwaterleven en de resultaten voor beiden indien 2100 MW gecon-
centreerd geplaatst wordt op IJmuiden Ver om de verschillen in effecten on beeld te krijgen.

Pagina 33 - tabel 5.1 - overige gebruiksfuncties - Recreatie en Toerisme - zie opmerking in 
rood bij 5.1.6

Wij verzoeken u voor het onderzoek naar effecten op Recreatie en Toerisme geen gebruik te ma-
ken van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat de door Decisio beschreven effecten 
gebaseerd zijn op verouderde informatie en op een onjuist beeld voor de nieuw ontstane situatie, 
zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van Den Helder tot Hoek van Holland. Dit wordt door 
Decisio zelf aangegeven in hun rapport. De Minister heeft al aangegeven een hernieuwd onder-
zoek te laten doen naar de effecten van de nieuwe situatie. 

Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” http://vrijehorizon.nl/
wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.pdf.

Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van Stichting 
Vrije Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. http://vrijehorizon.nl/wp-content/
uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf

Pagina 33 - tabel 5.1 - Landschap - zie opmerking in rood bij 5.1.6

Wij verzoeken u de visualisatie van het Ministerie van I&M  niet te gebruiken, maar gebruik te ma-
ken van echte foto’s van bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand of veldonderzoek aan de 
kust. Foto’s zijn aan te passen naar de afstand van 18 km uit de kust (er verdwijnt dan 15 meter 
minder achter de bolling van de horizon) en de hoogte van de turbines. Bij een voorbeeld van 190 
m tiphoogte op 18 km in de nieuwe situatie ten opzichte van Luchterduinen (130 m op 23 km uit de 
kust) is de zichtbaarheid als volgt.
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 1. Luchterduinen: 130 m - 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter.

 2. HK zuid III en IV: 190 m - 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter.

Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool.

Wij verzoeken u nader onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van concentraties van wind-
turbinevelden op het microklimaat. Er zijn aanwijzingen dat - door menging van de lucht vlak boven 
zee en de bovengelegen luchtmassa’s - er meer mist- en regenvorming zal plaatsvinden. Onder-
zoek aan de State University van New York wees uit dat de plaatsing van een zeer groot windtur-
bineveld in Texas de oorzaak is van een stijging van de oppervlaktetemperatuur met 0,7% in tien 
jaar tijd. Dit zou veroorzaakt worden doordat de windturbines ’s nachts warme lucht naar beneden 
trekken. (mening van lucht van verschillende temperaturen)

Pagina 34 - 5.2.2 Cumulatie - niet beantwoord

De milieueffecten die gepaard gaan met de voorgenomen activiteiten kunnen cumuleren met de 
effecten van andere plannen, projecten en handelingen. Het is van belang om goed af te bakenen 
welke plannen, projecten en handelingen meegenomen worden in de cumulatie. In ieder geval 
dient het te gaan om plannen, projecten en handelingen die leiden tot relevante effecten, dat wil 
zeggen effecten die samen met de effecten die optreden bij de voorgenomen activiteiten leiden tot 
een groter totaaleffect.

Voor het onderdeel cumulatie zal eveneens gebruik worden gemaakt van het Kader Ecologie en 
Cumulatie (KEC) dat het Rijk hee  opgesteld conform het nationaal waterplan (2009-2015). In dit 
afwegingskader wordt ingegaan op de cumulatieve ecologische effecten van het realiseren van 
alle windparken conform de uitrol volgens het energieakkoord waarbij ook verwachte buitenlandse 
windparkontwikkelingen zijn meegenomen. Het KEC wordt op basis van relevante informatie uit de 
planMER behorende bij de Rijksstructuurvisie Windenergie op zee Aanvulling Hollandse Kust nog 
aangevuld. Deze versie vormt het uitgangspunt bij beoordeling van de effecten in cumulatie.

Wij verzoeken de effecten van de plannen tot 2050 te incorporeren in uw onderzoek. Aangezien de 
cumulatieve effecten onderzocht worden, en de grootste ontwikkelingen op de Noordzee pas na 
2023 gepland en uitgevoerd worden, is de beperking tot 2023 een ontkenning van de totale cumu-
latieve effecten. 

Pagina 38 - Bijlagen

Wij verzoeken u in de bijlagen de volgende rapporten op te nemen: 

“Badplaatsen de mist in?” http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-
in-vr-2015081-def.pdf.

“Enquêtes invloed windmolens op strandbezoek” http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/
2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf
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Bijlage - Persbericht MER structuurvisie wind op zee
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Verzonden: Woensdag 28 september 2016 18:04 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De minister schrijft op p. 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin 
beide kavels 1 en 2 zijn ondergebracht in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, 
en dat daarmee dus de belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al heeft 
plaatsgevonden. Een mooi schot voor de boeg, maar niet zo indrukwekkend als men zich 
realiseert dat de onderbouwing van de locatie in het Nationale Waterplan (de vermeende 
lage kosten, zie hierboven) uiterst wankel is. Dit is een geval van bestuurlijke kortzichtigheid 
in de breedste zin des woords. 
  
De minister verwijst naar onderzoek door ECN naar de extra kosten van verder weg bouwen, 
op IJmuiden Ver. De kosten waar hij naar verwijst zijn niet goed onderbouwd, en 
waarschijnlijk veel lager dan de € 1,3 mld (investeringen) respectievelijk € 3 mld (totale 
kosten, inclusief rente en onderhoud) die de minister heeft genoemd. Kort samengevat: de 
meerkosten van verder weg bouwen zijn ongeveer half zo hoog als de minister zegt; verder 
weg waait het harder en zijn er dus meeropbrengsten, die onvoldoende worden 
meegewogen, en bovendien zijn er op de locatie IJmuiden Ver diverse combinatie- en 
schaalvoordelen te verwachten die op de locaties van Hollandse Kust minder of niet 
optreden.  Ik verwijs kortheidshalve naar het onderzoek dat Stichting Vrije Horizon heeft 
laten uitvoeren 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ , en naar het extreem grote verschil tussen de verwachte kosten van de eerste 
Borssele tender en de uitkomst: 7,27 ct/kWh ipv 12,4 ct/kWh excl. netaansluiting,  meer 
dan 30 % lager dus. Volop aanleiding om de vermeende meerkosten van IJmuiden Ver nog 
eens onbevooroordeeld te laten onderzoeken. 
  
Verder is de landschappelijke impact veel ernstiger dan uit de analyse van de 
ontwerpkavelbesluiten blijkt. Om meerdere redenen. Ten eerste kloppen de 
zichtbaarheidsdata niet met mijn eigen waarneming. Wij komen geregeld op het 
Noordwijkse strand. Wij zien windpark Luchterduinen, op 23 km afstand van onze kust, 
duidelijk vaker dan de in de MER bij dit kavelbesluit aangegeven 17,3 % van de tijd. Die 
17,3% is helemaal niet geloofwaardig; het is in werkelijkheid minstens het dubbele, en 
waarschijnlijk nog meer. De KNMI waarnemingen waarop de zichtconclusies van de 
kavelbesluiten zijn gebaseerd, zijn waarnemingen over een periode in het verleden – slechts 
tot 2002, daarna zijn de waarnemingen in IJmuiden gestaakt -  waarin het zicht 
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aantoonbaar lager was dan nu, vanwege de inmiddels sterk verbeterde luchtkwaliteit. Ten 
tweede rept het ontwerpkavelbesluit niet over de  dominantie van de voorziene  
windmolenparken. Gesuggereerd wordt in de MER rapportage van Pondera  dat slechts 30% 
van je blik door de windparken wordt bezet. Maar in werkelijkheid zien mensen maar 60 
graden breed – zie de veel genuanceerdere MER analyse van Royal Haskoning DHV / 
Grontmij - en dan wordt met alleen de kavels 1 en 2 al bijna je hele blikveld in beslag 
genomen. Het betekent dat je de windmolens als een soort hek over de hele horizon ziet. 
Wij willen niet achter een hek zitten op de enige plek in Nederland waar je nog echt ver kunt 
kijken. 
 Helemaal geen aandacht wordt daarbij besteed aan de onvermijdelijk rommelige, 
industriële aanblik van de twee kavels. Je gaat niet alleen veel windmolens zien, maar wat je 
gaat zien wordt nog eens foeilelijk ook. Hoeven we dat niet mee te wegen? Pondera gaat er 
niet op in, de minister evenmin. Ten slotte is het maar zeer de vraag of Nederland met zijn 
zeer grote luchthaven het zal aandurven om de verlichting van de windparken s nachts 
grotendeels te dimmen –  eerst niet meer zien, dan geloven. Dan is het zelfs op zee niet 
meer donker. Waar nog wel in Nederland? 
  
Ik merk nog één ding extra op: het idee dat de eerste verstoring in het landschap de ergste 
is, en iedere volgende successievelijk minder zwaar telt, dat idee deel ik helemaal niet. Een 
paar verspreide objecten in zee, of een klein windpark, daar liggen we niet van wakker. Van 
een kolossaal windpark, dat onze vrije zee gevoelsmatig degradeert tot een soort randmeer, 
zijn we beslist niet gecharmeerd. 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, in de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel 
uitmaken van een groter project, met nog 2 extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier 
van werken. We snappen toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het 
totale project van 2100 MW moet kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om 
te kunnen zeggen dat het wel meevalt. 
Nederland heeft nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, en straks één van 
de lelijkste. Ons woongebied zal erdoor verloederen. De minister verwacht dat de mensen 
toch wel blijven komen. Zelfs als hij daarin gelijk zou hebben, wat we nog maar moeten 
afwachten, dan zullen de meeste mensen minder genieten dan vroeger. Daarmee is 
onvoldoende rekening gehouden in de tot dusverre uitgevoerde onderzoeken. 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Deze kavelbesluiten, en de voorgenomen aanpassing van de Rijkstructuurvisie Wind op Zee, 
zijn slecht voor de Hollandse kust, voor Noordwijk, en dus ook voor mij. De laatste plek in 
dit volle land waar je nog ver kunt kijken gaat verloren, we sluiten het land op achter een 
hek. Daardoor wordt ik zeker benadeeld. En met mij alle inwoners van Nederland. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben helemaal niet tegen windenergie op zee, geenszins. Wat mij betreft zou de transitie 
naar schone energie sneller moeten gaan. Daar is ruimte voor, op IJmuiden Ver, en in onze 
nationale budgetten (door de tot dusverre te hoge reserveringen, vanwege de te 
pessimistische kostenschattingen). Stap na een kort en niet-vooringenomen aanvullend 
validatie-onderzoek over naar IJmuiden Ver, en laten we dan eendrachtig daar de schouders 
onder zetten, zodat we uiteindelijk meer realiseren dan de Energieakkoord doelstellingen! 
In Duitsland, waar de acceptatie van schone energie zeer groot is, worden de meeste 
offshore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust gebouwd, en daar is dat bewust 
beleid  https://www.wind-energie.de/en/policy/offshore. In de UK en Denemarken 
evenzeer. Waarom moet Nederland, nota bene met het dichtstbevolkte achterland, hierin 
afwijken? 
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Verzonden: Woensdag 28 september 2016 18:58 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De minister schrijft op p. 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin 
beide kavels 1 en 2 zijn ondergebracht in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, 
en dat daarmee dus de belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al heeft 
plaatsgevonden. Een mooi schot voor de boeg, maar niet zo indrukwekkend als men zich 
realiseert dat de onderbouwing van de locatie in het Nationale Waterplan (de vermeende 
lage kosten, zie hierboven) uiterst wankel is. Dit is een geval van bestuurlijke kortzichtigheid 
in de breedste zin des woords. 
 
De minister verwijst naar onderzoek door ECN naar de extra kosten van verder weg bouwen, 
op IJmuiden Ver. De kosten waar hij naar verwijst zijn niet goed onderbouwd, en 
waarschijnlijk veel lager dan de € 1,3 mld (investeringen) respectievelijk € 3 mld (totale 
kosten, inclusief rente en onderhoud) die de minister heeft genoemd. Kort samengevat: de 
meerkosten van verder weg bouwen zijn ongeveer half zo hoog als de minister zegt; verder 
weg waait het harder en zijn er dus meeropbrengsten, die onvoldoende worden 
meegewogen, en bovendien zijn er op de locatie IJmuiden Ver diverse combinatie- en 
schaalvoordelen te verwachten die op de locaties van Hollandse Kust minder of niet 
optreden.  Ik verwijs kortheidshalve naar het onderzoek dat Stichting Vrije Horizon heeft 
laten uitvoeren 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-IJmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ , en naar het extreem grote verschil tussen de verwachte kosten van de eerste 
Borssele tender en de uitkomst: 7,27 ct/kWh ipv 12,4 ct/kWh excl. netaansluiting,  meer 
dan 30 % lager dus. Volop aanleiding om de vermeende meerkosten van IJmuiden Ver nog 
eens onbevooroordeeld te laten onderzoeken. 
 
Verder is de landschappelijke impact veel ernstiger dan uit de analyse van de ontwerp 
kavelbesluiten blijkt. Om meerdere redenen. Ten eerste kloppen de zichtbaarheidsdata niet 
met mijn eigen waarneming. Daar heb ik als kustbewoner en veelvuldig strandbezoeker 
toevallig enig verstand van. Wij zien windpark Luchterduinen, op 23 km afstand van onze 
kust, duidelijk vaker dan de in de MER bij dit kavelbesluit aangegeven 17,3 % van de tijd. 
Die 17,3% is helemaal niet geloofwaardig; het is in werkelijkheid minstens het dubbele, en 
waarschijnlijk nog meer. De KNMI waarnemingen waarop de zichtconclusies van de 
kavelbesluiten zijn gebaseerd, zijn waarnemingen over een periode in het verleden – slechts 
tot 2002, daarna zijn de waarnemingen in IJmuiden gestaakt -  waarin het zicht 
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aantoonbaar lager was dan nu, vanwege de inmiddels sterk verbeterde luchtkwaliteit. Ten 
tweede rept het ontwerp kavelbesluit niet over de  dominantie van de voorziene  
windmolenparken. Gesuggereerd wordt in de MER rapportage van Pondera  dat slechts 30% 
van je blik door de windparken wordt bezet. Maar in werkelijkheid zien mensen maar 60 
graden breed – zie de veel genuanceerdere MER analyse van Royal Haskoning DHV / 
Grontmij - en dan wordt met alleen de kavels 1 en 2 al bijna je hele blikveld in beslag 
genomen. Helemaal geen aandacht wordt besteed aan de onvermijdelijk rommelige, 
industriële aanblik van de twee kavels. Je gaat niet alleen veel windmolens zien, maar wat je 
gaat zien wordt nog eens foeilelijk ook. Hoeven we dat niet mee te wegen? Pondera gaat er 
niet op in, de minister evenmin. Ten slotte is het maar zeer de vraag of Nederland met zijn 
zeer grote luchthaven het zal aandurven om de verlichting van de windparken s nachts 
grotendeels te dimmen –  eerst niet meer zien, dan geloven. 
 
Ik merk nog één ding extra op: het idee dat de eerste verstoring in het landschap de ergste 
is, en iedere volgende successievelijk minder zwaar telt, dat idee deel ik helemaal niet. Een 
paar verspreide objecten in zee, of een klein windpark, daar liggen we niet van wakker. Van 
een kolossaal windpark, dat onze vrije zee gevoelsmatig degradeert tot een soort randmeer, 
zijn we beslist niet gecharmeerd. 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, in de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel 
uitmaken van een groter project, met nog twee extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier 
van werken. We snappen toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het 
totale project van 2100 MW moet kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om 
te kunnen zeggen dat het wel meevalt. 
 
Nederland heeft nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, en straks één van 
de lelijkste. Ons woongebied zal erdoor zeker verloederen. De beleving van de kust met het 
vrije uitzicht gaat verloren, niet alleen voor mij als inwoner (geboren en getogen) van 
Noordwijk, maar ook voor bezoekers van elders. De minister verwacht dat de mensen toch 
wel blijven komen. Zelfs als hij daarin gelijk zou hebben, wat we nog maar moeten 
afwachten, dan zullen de meeste mensen minder genieten dan vroeger. Daarmee is 
onvoldoende rekening gehouden in de tot dusverre uitgevoerde onderzoeken. 
 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Deze kavelbesluiten, en de voorgenomen aanpassing van de Rijksstructuurvisie Wind op 
Zee, zijn slecht voor de Hollandse kust, voor Noordwijk, en dus ook voor mij. Ons 
woongebied zal erdoor verloederen. 
De beleving van de kust met het vrije uitzicht gaat geheel verloren. Ik heb daar zicht op: ik 
ben als inwoner van Noordwijk (geboren en getogen). Ik pleit met klem voor het optuigen 
van wetgeving gericht op een 'beschermd zeegezicht'.  
 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben helemaal niet tegen windenergie op zee, geenszins. Wat mij betreft zou de transitie 
naar schone energie sneller moeten gaan. Daar is ruimte voor, op IJmuiden Ver, en in onze 
nationale budgetten (door de tot dusverre te hoge reserveringen, vanwege de te 
pessimistische kostenschattingen). Stap na een kort en niet-vooringenomen aanvullend 
validatie-onderzoek over naar IJmuiden Ver, en laten we dan eendrachtig daar de schouders 
onder zetten, zodat we uiteindelijk meer realiseren dan de Energieakkoord doelstellingen! 
 
In Duitsland, waar de acceptatie van schone energie zeer groot is, worden de meeste 
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offshore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust gebouwd, en daar is dat bewust 
beleid  https://www.wind-energie.de/en/policy/offshore. In de UK en Denemarken 
evenzeer. Waarom moet Nederland, nota bene met het dichtstbevolkte achterland, hierin 
afwijken?  
 
 
Reactie  
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Verzonden: Woensdag 28 september 2016 19:10 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):   
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres: contact@campingdeduinpan.com 
Als: Organisatie 
Organisatie: Camping de Duinpan 
Mede namens: Onze toeristen die zo graag naar de Hollandse kust komen 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De minister schrijft op p. 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin 
beide kavels 1 en 2 zijn ondergebracht in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, 
en dat daarmee dus de belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al heeft 
plaatsgevonden. Een mooi schot voor de boeg, maar niet zo indrukwekkend als men zich 
realiseert dat de onderbouwing van de locatie in het Nationale Waterplan (de vermeende 
lage kosten, zie hierboven) uiterst wankel is. Dit is een geval van bestuurlijke kortzichtigheid 
in de breedste zin des woords. 
 
De minister verwijst naar onderzoek door ECN naar de extra kosten van verder weg bouwen, 
op IJmuiden Ver. De kosten waar hij naar verwijst zijn niet goed onderbouwd, en 
waarschijnlijk veel lager dan de € 1,3 mld (investeringen) respectievelijk € 3 mld (totale 
kosten, inclusief rente en onderhoud) die de minister heeft genoemd. Kort samengevat: de 
meerkosten van verder weg bouwen zijn ongeveer half zo hoog als de minister zegt; verder 
weg waait het harder en zijn er dus meeropbrengsten, die onvoldoende worden 
meegewogen, en bovendien zijn er op de locatie IJmuiden Ver diverse combinatie- en 
schaalvoordelen te verwachten die op de locaties van Hollandse Kust minder of niet 
optreden.  Ik verwijs kortheidshalve naar het onderzoek dat Stichting Vrije Horizon heeft 
laten uitvoeren 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ , en naar het extreem grote verschil tussen de verwachte kosten van de eerste 
Borssele tender en de uitkomst: 7,27 ct/kWh ipv 12,4 ct/kWh excl. netaansluiting,  meer 
dan 30 % lager dus. Volop aanleiding om de vermeende meerkosten van IJmuiden Ver nog 
eens onbevooroordeeld te laten onderzoeken. 
 
Verder is de landschappelijke impact veel ernstiger dan uit de analyse van de 
ontwerpkavelbesluiten blijkt. Om meerdere redenen. Ten eerste kloppen de 
zichtbaarheidsdata niet met mijn eigen waarneming. Daar heb ik als kustbewoner en 
veelvuldig strandbezoeker toevallig enig verstand van. Wij zien windpark Luchterduinen, op 
23 km afstand van onze kust, duidelijk vaker dan de in de MER bij dit kavelbesluit 
aangegeven 17,3 % van de tijd. Die 17,3% is helemaal niet geloofwaardig; het is in 
werkelijkheid minstens het dubbele, en waarschijnlijk nog meer. De KNMI waarnemingen 
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waarop de zichtconclusies van de kavelbesluiten zijn gebaseerd, zijn waarnemingen over een 
periode in het verleden – slechts tot 2002, daarna zijn de waarnemingen in IJmuiden 
gestaakt -  waarin het zicht aantoonbaar lager was dan nu, vanwege de inmiddels sterk 
verbeterde luchtkwaliteit. Ten tweede rept het ontwerpkavelbesluit niet over de  dominantie 
van de voorziene  windmolenparken. Gesuggereerd wordt in de MER rapportage van 
Pondera  dat slechts 30% van je blik door de windparken wordt bezet. Maar in werkelijkheid 
zien mensen maar 60 graden breed – zie de veel genuanceerdere MER analyse van Royal 
Haskoning DHV / Grontmij - en dan wordt met alleen de kavels 1 en 2 al bijna je hele 
blikveld in beslag genomen. Helemaal geen aandacht wordt besteed aan de onvermijdelijk 
rommelige, industriële aanblik van de twee kavels. Je gaat niet alleen veel windmolens zien, 
maar wat je gaat zien wordt nog eens foeilelijk ook. Hoeven we dat niet mee te wegen? 
Pondera gaat er niet op in, de minister evenmin. Ten slotte is het maar zeer de vraag of 
Nederland met zijn zeer grote luchthaven het zal aandurven om de verlichting van de 
windparken s nachts grotendeels te dimmen –  eerst niet meer zien, dan geloven. 
 
Ik merk nog één ding extra op: het idee dat de eerste verstoring in het landschap de ergste 
is, en iedere volgende successievelijk minder zwaar telt, dat idee deel ik helemaal niet. Een 
paar verspreide objecten in zee, of een klein windpark, daar liggen we niet van wakker. Van 
een kolossaal windpark, dat onze vrije zee gevoelsmatig degradeert tot een soort randmeer, 
zijn we beslist niet gecharmeerd.  
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, in de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel 
uitmaken van een groter project, met nog 2 extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier 
van werken. We snappen toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het 
totale project van 2100 MW moet kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om 
te kunnen zeggen dat het wel meevalt. 
Nederland heeft nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, en straks één van 
de lelijkste. Ons woongebied zal erdoor verloederen. De minister verwacht dat de mensen 
toch wel blijven komen. Zelfs als hij daarin gelijk zou hebben, wat we nog maar moeten 
afwachten, dan zullen de meeste mensen minder genieten dan vroeger. Daarmee is 
onvoldoende rekening gehouden in de tot dusverre uitgevoerde onderzoeken. 
 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Deze kavelbesluiten, en de voorgenomen aanpassing van de Rijkstructuurvisie Wind op Zee, 
zijn slecht voor de Hollandse kust, voor Noordwijk, en dus ook voor mij. De toeristische 
sector gaat er zeker door aangetast worden zeker de duitse gasten gaan voor een vrij 
uitzicht vertrekken uit deze streek. 
Een romantisch avond met een muur flitsende rode lampjes is niet aantrekkelijk. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben helemaal niet tegen windenergie op zee, geenszins. Wat mij betreft zou de transitie 
naar schone energie sneller moeten gaan. Daar is ruimte voor, op IJmuiden Ver, en in onze 
nationale budgetten (door de tot dusverre te hoge reserveringen, vanwege de te 
pessimistische kostenschattingen). Stap na een kort en niet-vooringenomen aanvullend 
validatie-onderzoek over naar IJmuiden Ver, en laten we dan eendrachtig daar de schouders 
onder zetten, zodat we uiteindelijk meer realiseren dan de Energieakkoord doelstellingen! 
In Duitsland, waar de acceptatie van schone energie zeer groot is, worden de meeste 
offshore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust gebouwd, en daar is dat bewust 
beleid  https://www.wind-energie.de/en/policy/offshore. In de UK en Denemarken 
evenzeer. Waarom moet Nederland, nota bene met het dichtstbevolkte achterland, hierin 
afwijken?  

0056



 
 
Verzonden: Woensdag 28 september 2016 21:27 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens: Fractie PUUR NOORDWIJK, leden Politieke Partij PUUR NOORDWIJK 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
De mening van de burger, inwoners van de kustplaatsen, wordt in dit dossier volledig over 
het hoofd gezien.  Wij zijn niet tegen duurzame energie maar wel tegen de locatie voor de 
Hollandse Kust.  In de bijlage sturen we u rapporten mee die in opdracht van  Stichting 
Vrije Horizon zijn opgemaakt en waaruit blijkt dat het plaatsen van de windturbine parken 
op IJmuiden Ver helemaal niet 1,3 miljard meer kost zoals Minister Kamp beweert. Sterker 
nog het brengt meer op.   
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ja de economie in onze mooie badplaats wordt geraakt.  Banen in de toeristische sector 
zullen verdwijnen door minder badgasten en mensen die komen genieten van de prachtige 
zonsondergangen. Onderzoeken hebben dit reeds aangetoond.  Hoe kunnen we een 
natuurgebied, dat zo uniek is, zo enorm verkwanselen.  Het park Luchterduinen, dat nu 
voor onze kust staat, is bijna iedere dag te zien.  Laat staan als we straks een horizon 
hebben met alleen maar windturbines.  
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Het is voor ons onvoorstelbaar dat het gebied Hollandse Duinen tot een Nationaal Park zal 
worden gemaakt, terwijl daar straks vanuit dat Nationale Park met een blik op zee een 
enorm hekwerk aan windturbines staat.  Dit druist in tegen alles wat met milieu en natuur 
te maken heeft.  
 
 
Reactie  
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Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en de nodige zorgvuldigheid 
is betracht bij de totstandkoming daarvan kan ECN geen aansprakelijkheid aanvaarden jegens de 
gebruiker voor fouten, onnauwkeurigheden en/of omissies, ongeacht de oorzaak daarvan, en voor 
schade als gevolg daarvan. Gebruik van de informatie in het rapport en beslissingen van de gebruiker 
gebaseerd daarop zijn voor rekening en risico van de gebruiker. In geen enkel geval zijn ECN, zijn 
bestuurders, directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of 
gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies van contracten of orders. 

Verantwoording 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de stichting Vrije Horizon. Het onderzoek 
staat geregistreerd bij ECN onder projectnummer 5.4271. Projectleider is P.A. 
Reffeltrath 
 

Abstract 

In assignment of the foundation Vrije Horizon that support local municipalities, ECN has 
performed a quick scan on the cost of wind offshore. The report answers questions on 
the cost differences between wind offshore locations near the Dutch coast (Hollandse 
Kust, approximately 20 km off the coast) and wind offshore locations at IJmuiden-Ver, 
approximately 60-80 km off the coast. 
 
The windfarms - including net connections but excluding external cost for society - are 
more costly at IJmuiden-Ver than at Hollandse Kust. Provided that the wind 
developments of 2100 MW at IJmuiden-Ver are tendered together in one tender 
process, the cost difference might be reduced by 0,3 to 0,6 billion euro net present 
value. This decrease in cost may arise by making full use of the opportunities offered by 
the contiguity of IJmuiden-Ver. Achieving these cost savings through economies of 
scale, however, requires a different method of procurement and develop more distant 
locations, the realization is not forseen earlier than after the middle of the next decade. 
 
This study is performed as quick scan based on expert judgement from the author and 
as such insufficient to make policy recommendations. 
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vervolgonderzoek naar alle effecten van beide opties is de analyse niet geschikt om 
beleidsbeslissingen op te baseren.  
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1 
Resultaten 

Kostenverschil op basis van de huidige plannen 

Voor het plaatsen van 2100 MW wind op zee in het gebied IJmuiden-Ver in plaats van in 
het gebied Hollandse Kust zijn extra investeringen nodig. Het vertaalt zich in een SDE+-
basisbedrag van gemiddeld 15,7 ct/kWh voor IJmuiden-Ver en 13,4 ct/kWh voor 
Hollandse Kust. Dit correspondeert met een netto contante waarde van het 
kostenverschil tussen de businesscase IJmuiden-Ver en de business case Hollandse Kust 
van 1,3 miljard euro voor 2100 MW1. De cijfers zijn inclusief de kosten voor de 
netaansluiting doch exclusief de kostenvoordelen die TenneT kan behalen ten opzichte 
van individuele aansluitingen en exclusief de 40%-kostenreductietaakstelling die in het 
Energieakkoord is geformuleerd. 
 
Kostenimpact van grotere diepten 

Er bestaat een sterke samenhang tussen de kosten voor een windturbine, voor de mast 
en voor de fundering. De meest gangbare funderingsvorm voor de Nederlandse 
zeewateren zal naar verwachting de monopile zijn. Ontwikkelingen die hier gaande zijn, 
betreffen zoal het integreren van mast en de fundering en het toepassen van monopiles 
bij grotere waterdieptes van meer dan 30 meter. Een kostendaling in de funderingen 
mag dan ook verwacht worden bij waterdieptes van meer dan 30 meter. Voor de voor 
windenergie aangewezen zeegebieden speelt deze kostendaling bij grotere 
waterdieptes echter geen noemenswaardige rol ten opzichte van de kosten die 
gerapporteerd zijn in 2015.2 
 
Inzet van nieuwe generatie windturbines 
Technologische innovaties, met name de toepassing van grotere turbines en de deels 
daarmee samenhangende relatief lagere funderingskosten, kunnen invloed hebben op 
het kostenverschil tussen IJmuiden-Ver en Hollandse Kust. Of dit het kostenverschil 
groter of kleiner maakt, wordt mede beïnvloed door technische optimalisaties van de 
turbines in relatie tot het Nederlandse regelgevings- en subsidiekader, prijssetting van 
de turbines en secundaire voorwaarden in de leveringscontracten. De netto contante 
waarde van het kostenverschil tussen IJmuiden-Ver en Hollandse Kust kan hierdoor 

 

1 Bron: Hoefsloot, N., (2016): Regionale effecten windmolenparken op zee, Decisio, Amsterdam, 25 januari 2016. 
2 Bron: Lensink, S.M., L.W.M.Beurskens (2015): Kosten wind op zee 2015, ECN-N--15-014, Petten, 24 april 2015. 
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indicatief een 0,32 miljard hoger of lager komen te liggen – afhankelijk van de 
prijssetting en technische prestaties van de nieuwe generatie windturbines. De 
uitkomsten van de tenders voor het zeegebied Borssele, tender 1 voor site I & II, 
kunnen een waardevolle indicatie bieden voor de marktontwikkelingen bij de offshore 
windturbines. In het waarschijnlijkste scenario zijn grote turbines tegelijk 
kostenverlagend voor IJmuiden-ver als voor Hollandse Kust. Alleen in een minder 
waarschijnlijk scenario dat grote turbines wel in IJmuiden-ver, maar niet in Hollandse 
Kust gebruikt gaan worden, treedt een kostenverschilverlaging op. Door de eis van 
TenneT om op 66 kV aan te sluiten, wordt dit scenario door de windsector als 
onwaarschijnlijk bestempeld. 
 
 
Voordelen aaneengesloten gebied 
Doordat het gebied IJmuiden-Ver een grotere aaneengesloten locatie voor wind op zee 
is dan het gebied Hollandse Kust, is te verwachten dat schaalvoordelen en 
technologieontwikkeling ertoe leiden dat het kostenverschil tussen IJmuiden-Ver en 
Hollandse Kust kleiner wordt. Afstandsnadelen die terugkomen in hogere 
onderhoudskosten voor IJmuiden-Ver kunnen grotendeels of geheel teniet worden 
gedaan door meer voorzieningen on-site te realiseren. Het afstandsnadeel in de 
onderhoudskosten bedraagt netto contant ca. 0,2 miljard euro voor 2100 MW. Hier 
staat tegenover dat extra investeringen gepleegd moeten worden voor de on-

sitevoorziening en de waarde van de on-sitevoorziening toeneemt naarmate er meer 
productiecapaciteit vanuit onderhouden wordt. Daarom raamt ECN dit effect op 
indicatief 0 tot 0,16 miljard euro netto contant, mits er tussen de parken in IJmuiden-
Ver wordt samengewerkt. 
 

Verdunning 
De dichtheid van een groot windpark kan bijdragen tot verlagen van de kosten van 
windenergie op zee. Onder de aanname dat oppervlaktegebruik geen prijs kent, kan de 
kWh-prijs van windenergie ca. 5% lager komen te liggen door windturbines op een 
optimale afstand van elkaar te plaatsen. Een optimale afstand is als de lagere zog 
verliezen worden gecompenseerd door hogere verliezen en kosten door langere 
elektrische kabels. In zo’n optimale configuratie zou in IJmuiden-Ver, met een 
oppervlakte van ca. 1100 km2, ca. 3300 MW geplaatst kunnen worden, in plaats van de 
vaker genoemde 6600 MW. Omdat een minder efficiënt ruimtegebruik niet in de lijn 
der verwachting ligt van toekomstbeelden met verdergaande verduurzaming van de 
samenleving, is dit verdunningseffect niet meegenomen in de voordelen van IJmuiden-
Ver. 
 

Grotere aanbesteding 
Door het zeegebied in één keer te tenderen voor een groot beoogd vermogen, worden 
partijen in staat gesteld om grotere reducties, via supplychain-zekerheden, 
schaalvoordelen of inkoopvoordelen, te behalen. Dit effect kan nul zijn, maar ook 
oplopen tot 5 à 10% van de investeringskosten. Al moet worden opgemerkt dat de 
bouw toch in een aantal jaren na elkaar zal plaatsvinden; de funderingen worden 
tegenwoordig zelfs binnen een park per turbine berekend (en volledig automatisch) 
gemaakt. Dit schaalvoordeel kan ook optreden in het scenario waarin in een keer alle 
tenders  per uniek veld worden uitgeschreven voor 2100 MW Hollandse Kust. In deze 
verkenning is alleen gerekend met het schaalvoordeel dat in het homogenere gebied 

0057



 

8 

IJmuiden-Ver gerealiseerd kan worden, maar dat minder waarschijnlijk gerealiseerd kan 
worden in het heterogenere gebied Hollande Kust. 
 
Gecombineerde voor- en nadelen 

De meerkosten van 2100 MW IJmuiden-Ver t.o.v. 2100 MW Hollandse Kust kunnen 
verlaagd worden van € 1,3 miljard netto contant naar € 1,0 miljard euro netto contant 
(spreiding: 0,7 miljard tot 1,3 miljard) , over een periode van twintig jaar. De daling van 
meerkosten ontstaan in dit scenario door optimaal gebruik te maken van de kansen die 
de aaneengeslotenheid van gebied IJmuiden-Ver biedt. Hiertoe zou in één gang alle 
tenders voor een capaciteit van ca. 2100 MW uitgeschreven kunnen worden.  Echter,  
deels betreft dit effecten die ook op Hollandse Kust bereikt kunnen worden als je in één 
keer zou aanbesteden. Grootschalig ontwikkelen op locaties ver uit de kust hoeft niet 
duurder te zijn als uitgegaan wordt van schaalvoordelen en een voldoende groot 
volume, bijvoorbeeld in een combinatie van interconnectie met wind, en de aanleg van 
een eiland. Dit gaat echter om ontwikkeling voor de periode rond 2030. 
De studie laat zien dat er een aantal vrij zekere kostenverhogers zijn met een hogere 
opbrengst (ook vrij zeker), maar dat de andere meevallers een grote 
onzekerheidsmarge hebben. Als wordt met de ontwikkeling van IJmuiden-ver, is het 
zeer de vraag of er dan voor 2019 getenderd kan worden. De onzekerheid die het 
afwijken van het huidige afgesproken ontwikkelpad met zich meebrengt kan negatieve 
effecten hebben. 
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2 
Achtergrond 

 

1.1. Context 

In het Nationaal Waterplan 2016-2021 zijn gebieden aangewezen waar wind op zee 
ontwikkeld kan worden. Deze locaties staan bekend onder de namen Borssele, Boven 
de Wadden, IJmuiden-Ver en Hollandse Kust. In het Energieakkoord is afgesproken dat 
tenders worden uitgeschreven om windparken te ontwikkelen volgens een vast 
tijdspad. Hoewel IJmuiden-Ver een toegewezen locatie is voor de ontwikkeling van wind 
op zee, is het niet voorzien in het huidige beleidskader dat deze locatie voor 2023 benut 
gaat worden voor windenergie. In opdracht van de stichting Vrije Horizon geeft ECN in 
dit rapport toelichting op de kostenverschillen voor wind op zee tussen de gebieden 
IJmuiden-Ver en Hollandse Kust.  
 
Het kabinet heeft het voornemen om 2100 MW uit het Energieakkoord op twee locaties 
op ca. 10 mijl uit de Hollandse Kust te plaatsen, in plaats van andere locaties zoals 
IJmuiden-Ver, deels omdat dit bezien over 20 jaar 1,3 miljard euro goedkoper zou zijn. 
De stichting Vrije Horizon heeft ECN gevraagd om dit kostenverschil toe te lichten, 
daarbij ook rekening houdend met de effecten van nieuwe technologie en te 
verwachten toekomstige verdere uitbreidingen van Windenergie op zee. Beoogd doel 
van de opdrachtgever is het toetsen of laten aanpassen van de MKBA en inzicht te 
geven in de verschillende benaderingsmethoden voor plaatsing van windturbines op 
zee. 
 
De berekeningen in deze notitie hebben betrekking op kosten inclusief netaansluiting 
en bekostiging binnen de projectfinanciering, waarbij de aanname is dat de 
kostenvoordelen door de gecoördineerde uitrol van het net op zee door TenneT geen 
invloed hebben op het kostenverschil tussen IJmuiden-Ver en Hollandse Kust. Deels valt 
dit te rechtvaardigen vanuit de gedachte dat de offshore stations voor alle parken 
gelijkelijk nodig blijven en dat de kabeltracés niet wezenlijk veranderen. TenneT kan 
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tevens infrastructuur afschrijven en financieren over een langere periode. Dit voordeel 
is groter naarmate de investeringen hoger zijn. Dit financieringsvoordeel voor TenneT 
maakt dat verschil in kosten tussen IJmuiden-Ver en Hollandse Kust 0,1 tot 0,2 ct/kWh 
geringer wordt. Het heeft evenwel geen consequenties voor de NCW-berekening, waar 
met een vaste verdisconteringsvoet gerekend is (zie Hoefsloot, 2016, pagina 32). Wel 
heeft Vrije Horizon ons verzocht in kaart te brengen hoeveel besparing dit verschil in 
kosten bedraagt over een looptijd van 20 jaar, over de totaal te verwachten productie. 
 
 
De vraagstelling die gebruikt is als basis voor dit onderzoek naar de kostenverschillen 
voor wind op zee tussen de gebieden IJmuiden-Ver en Hollandse Kust luidt:  
Onderbouw de meerkosten om offshore wind parken in IJmuiden-Ver te ontwikkelen in 
plaats van voor de Hollandse Kust. Hierbij wordt achtergrond gegeven, zowel cijfermatig 
als kwalitatief, van de berekening achter de meerkosten, zoals deze door de minister 
van Economische Zaken per Kamerbrief van 7 november 2014 aan de Kamer is 
meegedeeld. In de onderbouwing worden de specifieke kosten op de doorgerekende 
locaties benoemd, in concreto de onderhoudskosten, de kapitaalslasten, de 
elektriciteitsproductie en een opsplitsing van de investeringskosten op hoofdlijnen 
(zoals turbines, fundering, installatie). 
 
Stichting Vrije Horizon heeft verzocht de prijsverschillen te berekenen voor de 
onderstaande scenario’s, rekening houdend met de hierna genoemde gegevens: 

1. Windopbrengst per locatie 
2. De nieuwste technologische ontwikkelingen (i.e. 8 MW - 10 MW turbines) 
3. Schaalgrootte-effecten ontwikkeling en operationele kosten bij het exploiteren 

van 2100 MW c.q. 6600 MW op één locatie. 
4. Toekomstige aansluiting op het - volgens EZ voor 2030 - te bouwen Noordzee 

grid dat de velden van Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Nederland, 
Verenigd Koninkrijk en België met elkaar zal verbinden 

5. Kosten aansluiting Hollandse Kust Noord en Zuid op dit grid. 
 
De kosten van windparken volgens vier scenario’s bij gebruik making van verschillende 
types van moderne, grote turbines (≥ 5 MW): 

1. Kosten van ontwikkeling en operatie van 700 MW geïnstalleerd vermogen op 
Hollandse Kust Noord.  

2. Kosten van ontwikkeling en operatie van 1400 MW geïnstalleerd vermogen op 
Hollandse Kust Zuid.  

3. Kosten van ontwikkeling en operatie van 2100 MW geïnstalleerd vermogen op 
IJmuiden-Ver . 

4. Kosten van ontwikkeling en operatie van 6600 MW geïnstalleerd vermogen op 
IJmuiden-Ver. 

 
 
  

1.2. Gebieden 

In het Nationaal Waterplan 2016-2021 zijn gebieden aangewezen waar wind op zee 
ontwikkeld kan worden. Deze locaties staan bekend onder de namen Borssele, Boven 
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de Wadden, IJmuiden-Ver en Hollandse Kust. Het is de intentie om in 2016 twee 

tenders uit te schrijven voor de locatie Borssele, in 2017 en 2018 twee tenders voor de 

locatie Hollandse Kust ter hoogte van Zuid-Holland en in 2019 een tender voor de 

locatie Hollandse Kust ter hoogte van Noord-Holland. Via de Rijksstructuurvisie Wind op 

Zee is een keuze gemaakt op welke locaties wind op zee in de komende jaren 

ontwikkeld kan worden. Daarenboven wordt een aanvulling van de Rijksstructuurvisie 

uitgevoerd om ook gebieden die tussen 10 en 12 nautische mijl van de Hollandse Kust 

gelegen zijn te mogen gebruiken worden voor windenergie. Figuur 1 toont de 

structuurvisiekaart met de aangewezen gebieden voor mogelijke benutting van 

windenergie op zee. 

Figuur l: Structuurvisiekaart Noordzee: overzichtskaart van het Nederlands deel van de Noordzee met 

de aangewezen gebieden ten behoeve van windenergie op zee (Bron: Rijksoverheid, Nationaal 

Waterplan 2016-2021 
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1.3. Methode 

De bevindingen in dit rapport zijn deels gebaseerd op onderzoekswerk dat ECN in 2015 
heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en waarvan de 
resultaten zijn gedocumenteerd in de notitie ECN-N--15-014 'Kosten wind op zee 2015’. 
Deze notitie is tot stand gekomen na consultatie van diverse betrokken marktpartijen. 
De focus in die consultatie lag op de kosten van windparken in de gebieden Borssele en 
Hollandse Kust, niet op de kosten van windparken in het gebied IJmuiden-Ver.  
 
Enkele onzekerheden die vooral relevant waren voor het gebied IJmuiden-Ver, zijn op 
verzoek van de stichting Vrije Horizon nader onderzocht en gekwantificeerd. Daarbij 
gaat het vooral om de funderingskosten bij grotere waterdieptes, waarover er indicaties 
waren dat de kosteninschattingen aan de hoge kant waren, alsmede over de invloed 
van grotere turbines. Stichting Vrije Horizon veronderstelt dat, bij gebruik van grotere 
turbines er minder - weliswaar duurdere - funderingen nodig zijn, uitgaand van 
hetzelfde geïnstalleerde vermogen van 2100 MW 
 
De berekeningen van de kosten voor wind op zee is gebaseerd op het wind-op-zee-
model van ECN Policy Studies. Dit model gebruikt empirische relaties over de invloed 
van kernvariabelen als waterdiepte, windsnelheid en afstanden op de kosten van 
turbines, funderingen, elektrische infrastructuur, onderhoud en installatie. Het model 
optimaliseert naar een technische configuratie op hoofdlijnen op basis van de laagste 
kWh-prijs van windenergie. De kWh-prijs representeert een prijs waarvoor de meeste 
geïnteresseerde projectontwikkelaars het windpark kunnen realiseren. Een winnend 
tenderbod zal in de praktijk lager uitvallen. De genoemde empirische relaties worden 
geijkt op basis van openbare literatuur en marktconsultaties. De modelresultaten 
worden getoetst aan de hand van de technische keuzes die bij gerealiseerde 
windparken gemaakt zijn. 
 
De effecten van schaalvoordelen die de locatie IJmuiden-Ver biedt zijn op basis van 
expert judgement gekwantificeerd met grote onzekerheidsmarges. Dit is niet afwijkend 
van eerdere rapportages, waarbij de berekeningen op basis van expert judgement met 
onzekerheidsmarges zijn uitgevoerd. Per geval wordt de berekeningswijze toegelicht. 
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3 
Gemodelleerde kosten 

3.1 Gemodelleerde parklocaties 

Voor de kostenmodellering zijn voor specifieke geografische locaties de belangrijkste 
fysieke parameters geïnventariseerd. Dat zijn waterdiepte, afstand tot een haven, 
afstand tot het elektriciteitsnet, windsnelheid en grondcondities (harde of zachte 
ondergrond). Er wordt, als vereenvoudiging, aangenomen dat dit de enige fysieke 
condities zijn die zorgen voor kostenverschillen tussen parken. Andere effecten als 
bodemgesteldheid, dynamiek van de morfologie, golfhoogte, invloed van dominante 
windrichting op parkconfiguratie, verhoogd risico op aanwezigheid van munitie of 
zwerfkeien, aantal kruisingen van kabels en leidingen, etc zijn niet onderscheidend 
verondersteld. De gemodelleerde deelgebieden staan in de figuren 2a t/m 2d. Deze 
deelgebieden zijn door ECN gekozen ruim voordat de tenderkavels bekend waren. Deze 
deelgebieden zijn door ECN zo gekozen, dat ze gezamenlijk een representatief beeld 
geven van de kosten om een geheel zoekgebied te vullen met windturbines. Van deze 
deelgebieden zijn enkel die gebieden gebruikt in deze notitie, die overlap hebben met 
de aangewezen tenderkavels. 
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Figuur 2: Gemodelleerde locaties in de gebieden IJmuiden-Ver (I en II) en Hollandse Kust (III en IV) 

 
I. Noordelijk deel van IJmuiden-Ver 

 
III. Hollandse Kust (noord) 

 
II. Zuidelijk deel van IJmuiden-Ver 

 
 

IV. Hollandse Kust (zuid) 

 

3.2 Funderingskosten 

De funderingskosten zijn geijkt aan het prijspeil 2015 middels een marktconsultatie die 
ECN in 2015 heeft uitgevoerd die is gereviewed  door DNV GL. Eén van de bevindingen 
was dat de gemodelleerde funderingskosten te sterk afhangen van de waterdiepte. Bij 
waterdieptes van minder dan 20 meter worden de kosten onderschat en bij 
waterdieptes tussen 25 en 35 meter worden de kosten overschat. In het bereik van 25 
tot 35 meter zijn in de loop der jaren meer technologische oplossingen ontstaan, 
bijvoorbeeld het gebruik van monopiles tot grotere dieptes.  
 
Figuur 3 toont de relatieve funderingskosten afhankelijk van waterdiepte en 
funderingstype. Aangezien parken tot 35 meter steeds vaker van monopiles gebruik 
maken, zou de monopile ook in het bereik 30-35 meter de kosteneffectiefste oplossing 
moeten zijn, wat in tegenspraak in met Figuur 3. Op grond daarvan bestond het 
vermoeden dat de kosten van de funderingen voor IJmuiden-Ver te hoog waren 
ingeschat. Nadere analyse leert echter dat door een stapsgewijze modellering in het 
ECN-kostenmodel, waarbij IJmuiden-Ver in de waterdiepteklasse van 20 tot 30 meter 
geschaald is, dit effect zich niet vertaalt in andere kosteninzichten voor de 
funderingskosten in IJmuiden-Ver. Waarbij opgemerkt dient te worden dat het 
merendeel van de voorgenomen Hollandse Kust gebieden in dezelfde waterdiepteklasse 
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geschaald zijn, 20 tot 30 meter. Dit resulteert in de berekeningen in gelijkblijvende 
funderingskosten voor gelijke situaties bij benutting van Hollandse Kust of IJmuiden Ver. 

Figuur 3: Afhankelijkheid van funderingskosten naar waterdieptes en type. Merk op dat deze continue 
kostencurves in het model stapsgewijs geïmplementeerd zijn. Bron: ECN kostenmodel 

 

3.3 Netaansluitingskosten 

Voor de netaansluitingskosten is geoptimaliseerd welk type verbinding het goedkoopst 
is. Daarbij wordt gekozen tussen gelijkstroom of wisselspanning, rekening houdende 
met conversieverliezen in de kabel, de kosten en transformatiestations en transport en 
installatie van de voorzieningen. De kabelkosten maken daarbij ongeveer de helft uit 
van de totale netaansluitingskosten. In de optimalisatie wordt zowel voor Hollandse 
Kust als voor IJmuiden-Ver gekozen voor een wisselspanningsverbinding als meest 
kosteneffectief. Voor 700 MW worden ten behoeve van de kostenberekening twee 
kabels gebruikt. De kabelkosten bedragen ca. 2,8 miljoen euro per km voor 400 MW. 
Het verschil tussen IJmuiden-Ver en Hollandse Kust is ongeveer 60 kilometer aan 
kabellengte, deels afhankelijk van de te kiezen aanlandingspunten. Het verschil in 
netaansluitingskosten bedraagt ca. 840 miljoen euro. Een 10% verschil in kabelkosten 
voor 2100 MW is equivalent aan ca. 84 miljoen euro meer of minder investeringskosten 
voor de kabel.  

3.4 Windturbines 

Op verzoek van de stichting Vrije Horizon zijn additionele kostenberekeningen 
uitgevoerd voor windparken die gebruik maken van windturbines in de 8 tot 10 MW-
klasse. Omdat binnen de context van dit onderzoek geen marktconsultatie kon worden 
uitgevoerd en de prijsinformatie van turbines in het publieke domein zeer gering en 
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moeilijk interpreteerbaar is, zijn de kosten van deze turbines op indirecte wijze 
geschaald. Aangenomen is dat deze turbines in de markt zullen concurreren met 
turbines in de 4 tot 6 MW-klasse. Er is daarom aangenomen dat er een prijsevenwicht 
op de Nederlandse markt zal bestaan tussen turbines in de 4 tot 6 MW-klasse en in de 8 
tot 10 MW-klasse. Aangenomen daarbij is dat het prijsevenwicht zich manifesteert in 
een zo laag mogelijke kWh-prijs. 
 
Het gebruik van grotere turbines werkt op sommige componenten kostenverhogend. 
Het prijsverschil van turbines in €/kW is gering, maar zal iets lager uitvallen dan turbines 
in de 4 tot 6 MW-klasse. De funderingen worden duurder door zwaardere turbines, 
turbines van 8 tot 10 MW ten opzichte van eerder berekende 5 tot 6 MW, maar er zijn 
minder funderingen nodig. Ook de bekabeling binnen het park kan voordelen 
opleveren, zeker bij gebruik making van een 66 kV-aansluiting op het TenneT-
aansluitpunt. De ruimtelijke plaatsing van grotere turbines kan minder optimaal zijn, dit 
speelt meer bij versnipperde locaties zoals Hollandse Kust dan bij een groter 
aaneengesloten gebied als IJmuiden-Ver. In de kostenberekeningen van ECN wordt 
generiek geen rekening gehouden met een dergelijk effect. 
 
In het ECN-model zijn generieke 8 MW-turbines doorgerekend. Aangenomen daarbij is 
dat zij een hogere betrouwbaarheid hebben dan de oudere turbinetypes. Qua 
prijssetting is aangenomen dat er een marktevenwicht zal bestaan, zoals eerder 
beschreven. Het ECN-model geeft aan dat grotere turbines een grotere meerwaarde 
hebben voor locaties op grotere afstand tot de kust. Anders geformuleerd: als deze 
turbines voor de Hollandse Kust gebruikt worden, zullen ze zeker aantrekkelijk zijn voor 
IJmuiden-Ver. Hoe lager de prijs wordt van deze turbines, des te sneller zal de 
implementatie van nog grotere turbines geschieden. Daarbij geldt dus ook: hoe lager de 
prijs wordt, des te eerder worden ze geïmplementeerd in IJmuiden-Ver en des te kleiner 
zal het kostenverschil worden tussen Hollandse Kust en IJmuiden-Ver. Dit effect kan 
oplopen tot een reductie in het nettocontactewaardeverschil tussen IJmuiden-Ver en 
Hollandse Kust van 0,32 miljard euro. Deze waarde treedt op in een scenario waarin de 
modernste turbines wel aantrekkelijk zijn voor IJmuiden-Ver, maar niet aantrekkelijk 
voor Hollandse Kust. 
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4 
Toekomstige ontwikkelingen 

Windenergie op zee is een vorm van elektriciteitsopwekking waar door innovatie nog 
significante kostenverlaging te verwachten valt. Deze kostenverlaging zit deels in het 
vergroten van de individuele componenten, denk aan inzet van turbines met grotere 
vermogens en grotere rotorbladen, maar ook kosteneffectievere funderingen en 
gebruik van hogere interne netspanning.  

4.1 Verdunning, lagere windpark- 

vermogensdichtheid. 

De innovatie leidt daardoor naar verwachting tot inzet van grotere windturbines en – bij 
gelijkblijvend parkvermogen – tot minder windturbines per windpark. Om de 
windenergie zo kosteneffectief mogelijk om te zetten in elektriciteit, is de ruimtelijke 
plaatsing van windturbines binnen één windpark van groot belang. Figuur 5 toont de 
relatie tussen de afstand tussen windturbine en de productiekosten van windenergie. 
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Figuur 5: Relatie tussen windturbineafstand en kosten van elektriciteitsopwekking, op basis van een 
analyse van een windpark met 10 MW-turbines 

  
 

De huidige windparken kennen een onderlinge afstand van ca. 6 maal de rotordiameter. 
Het optimum ligt eerder 9 keer de rotordiameter. Dat is een factor 1,5 verschil (9/6e). 
Het impliceert dat – bij gebruikmaking van 10 MW-turbines – het specifieke vermogen 
per oppervlakte met een factor 1,52=2,25 verlaagd kan worden om de laagste kWh-prijs 
te halen. De kWh-prijs kan daardoor met ca. 5% afnemen. Het grootste positieve effect 
treedt op gedurende de levensduur van een project, aangezien dit positieve effect 
grotendeels bestaat uit een grotere elektriciteitsproductie per jaar. 

Het gebied van IJmuiden-Ver beslaat 1170 km2, waar ongeveer 6600 MW kan worden 
geplaatst (uitgaande van 6 MW/km2). Bij een specifiek vermogen dat 2,25 keer zo laag 
ligt, dus bij een specifiek vermogen van 2,7 MW/km2 ligt het optimale vermogen voor 
IJmuiden-Ver eerder op 3100 MW. 

Een belangrijke disclaimer bij deze lagere vermogensdichtheden is dat de analyse 
uitgaat van grote aaneengesloten gebieden. De richtwaarde van 6 MW/km2 bleek in de 
afgelopen jaren een economisch optimum te zijn voor geïsoleerde windparken met de 
techniek die ook in de afgelopen jaren is ingezet. Er is geen reden om aan te nemen dat 
dit voor de locaties Borssele en Hollandse Kust wezenlijk verschilt. Het gebied IJmuiden-
Ver is echter in oppervlakte wezenlijk groter, waarbij het gebied ook aaneengesloten is. 
Hollandse Kust en deels Borssele zijn meer versnipperde locaties. 

Indien bij IJmuiden-Ver gekozen wordt voor een lagere vermogensdichtheid van ca. 3 
MW/km2, kunnen de schaalvoordelen van aankomende innovaties beter benut worden, 
waardoor de kosten van 2100 MW in IJmuiden-Ver met indicatief 0,3 miljard euro 
(contante waarde) verlaagd kunnen worden. 
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4.2 Voordelen aaneengesloten gebied 

Doordat het gebied IJmuiden-Ver een grotere aaneengesloten locatie voor wind op zee 
is dan het gebied Hollandse Kust, is het aannemelijk dat schaalvoordelen en 
technologieontwikkeling ertoe leiden dat het kostenverschil tussen IJmuiden-Ver en 
Hollandse Kust kleiner wordt. Afstandsnadelen die terugkomen in hogere 
onderhoudskosten voor IJmuiden-Ver kunnen grotendeels teniet worden gedaan door 
meer voorzieningen on-site te realiseren. Het afstandsnadeel in de onderhoudskosten 
bedraagt netto contant ca. 0,2 miljard euro voor 2100 MW, gebaseerd op een verschil 
in O&M-kosten van 10.000 €/MW/jaar. Hier staat tegenover dat extra investeringen 
gepleegd moeten worden voor de on-sitevoorziening en de waarde van de on-

sitevoorziening toeneemt naarmate er meer productiecapaciteit vanuit onderhouden 
wordt. Daarom raamt ECN dit effect op indicatief 0 tot 0,2 miljard euro netto contact, 
mits er tussen de parken in IJmuiden-Ver wordt samengewerkt op 
onderhoudsoptimalisatie. 

4.3 Grotere aanbesteding 

Door de zeegebied in één keer te tenderen voor een groot beoogd vermogen, worden 
partijen in staat gesteld om grotere reducties, via supplychain-zekerheden, 
schaalvoordelen in allerlei vormen (waaronder inkoopvoordelen), te behalen. Dit effect 
kan nul zijn, maar op basis van expert judgement is ingeschat dat dit effect kan oplopen 
tot 5 à 10% van de investeringskosten van 3,7 miljoen euro per MW. Een gedeelte van 
de mogelijke inkoopvoordelen kan echter ook benut worden bij een grote aanbesteding 
van Hollandse Kust. Om voor dit effect te compenseren is aangenomen dat over 1/3e 
van deze investeringskosten geen additioneel voordeel behaald kan worden. Het 
inkoopvoordeel komt hierdoor overeen met een NCW-effect van 0,48 euro. Dit is 
berekend als schaaleffect met een factor 0,9 losgelaten op de verhouding van de 
investeringskosten voor 2100 MW vergeleken met de investeringskosten van 700 MW. 
Aandachtspunt voor nadere studie is wel dat de werking van het tendermechanisme 
kan afnemen, omdat aangenomen mag worden dat er minder partijen in staat zijn mee 
te bieden op een enkele tender voor een windpark met een investeringssom van ca. 8 
miljard euro. 
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5 
Discussie 

De berekening van de waarschijnlijkste waarde voor de in dit en eerdere onderzoeken 
vermelde kostenverschillen voor wind op zee tussen de gebieden IJmuiden-Ver en 
Hollandse Kust is gebaseerd op het wind-op-zee-model van ECN Policy Studies. Dit 
model gebruikt empirische relaties over de invloed van kernvariabelen als waterdiepte, 
windsnelheid en afstanden op de kosten van turbines, funderingen, elektrische 
infrastructuur, onderhoud en installatie. Het model optimaliseert naar een technische 
configuratie op hoofdlijnen op basis van de laagste kWh-prijs van windenergie. De kWh-
prijs representeert een prijs waarvoor de meeste geïnteresseerde projectontwikkelaars 
het windpark kunnen realiseren. Een winnend tenderbod ligt in theorie lager dan deze 
waarde. De genoemde empirische relaties worden geijkt op basis van openbare 
literatuur en marktconsultaties. De modelresultaten worden getoetst aan de hand van 
de technische keuzes die bij gerealiseerde windparken gemaakt zijn. De genoemde 
bandbreedte van ±10% is evenals eerdere rapportages expert judgement op basis van 
de gevoerde consultatiegesprekken en genoemde ijking. 
 
De gemodelleerde kosten zijn inclusief netaansluiting en op basis van kapitaalskosten 
die horen bij projectfinanciering. Het impliceert dat de netaansluiting ook over dezelfde 
periode wordt gefinancierd en afgeschreven als het windpark. Door de gecoördineerde 
uitrol van het net op zee door de netbeheerder TenneT worden kostenbesparingen 
verwacht. De afschrijftermijn die TenneT voor het net op zee hanteert, bedraagt 25 en 
40 jaar. De projectduurafschrijving waar ECN bij SDE-projecten mee rekent is 15 jaar. 
Door de TenneT-termijn te hanteren worden de netwerkmeerkosten per jaar voor 
IJmuiden-Ver lager dan in het ECN-kostenmodel gehanteerd wordt. Dit heeft een 
kostenverlagend effect op de subsidiekosten, maar leidt niet tot wijziging in de 
nettocontantewaarde-berekening (zie Hoefsloot, 2016, pagina 32). 
 
De voordelen van een aaneengesloten gebied en het uitschrijven van een grote tender, 
zijn in aard expert judgement. Het voordeel van verdunning is berekend op basis van 
een generalisatie van eerder door ECN doorgerekende specifieke configuraties van 
windparken. Deze studie geeft daarmee een richting aan om 
kostenbesparingsmogelijkheden voor IJmuiden-Ver te identificeren, maar zonder 
vervolgonderzoek is de analyse ontoereikend om beleidsbeslissingen op te baseren. 
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Tabel 1: Overzicht van kosten en kostenonderverdeling per gemodelleerde parklocatie 
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Stichting Vrije Horizon 
 

Den Haag, 9 september 2016 
 
De Stichting Vrij Horizon (SVH) heeft mij gevraagd haar te helpen met het 
valideren van het ECN contra rapport inzake de investeringsverschillen tussen 
2100 MW windenergie op IJmuiden Ver en de Hollandse Kust.  
 
Mijn conclusie is dat het realiseren van 2100 MW inclusief netaansluiting op 
IJmuiden Ver een betere business case oplevert dan op Hollandse Kust. In de 
locatieafweging heeft het kabinet tot nu toe onvoldoende meegenomen dat het 
op IJmuiden Ver vaker en harder waait, waardoor hogere opbrengsten kunnen 
worden gehaald en er dus lagere Life Cycle cost of Energy kosten zijn op IJmuiden 
Ver.   
 
De business case voor wind in de 10-12 mijls zone is door minder wind en 
turbulentie van achter elkaar geplaatste turbines slechter dan een investering in 
dezelfde turbines op IJmuiden Ver, wat zal resulteren in een hogere kWh prijs.  
 
Mijn conclusie is gebaseerd op de onderstaande bevindingen welke in het 
achterliggende rapport worden toegelicht.  
 
1. Op basis van KNMI data is de gewogen gemiddelde windsnelheid op 
meetstation K13 ten westen van IJmuiden Ver 8% hoger dan meetstation 321 bij 
Hollandse Kust zuid. De elektriciteit-opbrengst van een state of the art turbine, 
zoals de VestasESTAS 164-8 MW turbine, zou op basis van gegevens van de 
fabrikant zelfs zo’n 10% hoger zijn op IJmuiden Ver. Conservatief uitgaand van 
8% meer equivalente vollasturen op IJmuiden Ver en op basis van het 
inschrijftarief van DONG voor Borssele is de netto contante opbrengstwaarde van 
meer wind op IJmuiden Ver €566 mln positief. 
 
2. IJmuiden Ver en Hollandse Kust hebben grotendeels dezelfde diepte. Beide 
gebieden liggen op de ‘Breeveertien’ Noordzee hoogvlakte. Alleen rond de Bruine 
Bank is een klein gebied met grotere diepte. Bovendien is de zeebodem rond 
IJmuiden Ver waarschijnlijk minder dynamisch dan bij Hollandse Kust (of 
Borssele), waardoor niet extra diep hoeft te worden geheid voor het geval 
zandbanken gaan ‘wandelen’. Op basis van het TKI FLOW model is €200 mln aan 
meer-investering in fundaties nodig voor IJmuiden Ver. 
 
3. IJmuiden Ver heeft een grotere afstand tot de kust, waardoor langere kabels 
nodig zijn. De ca. €450 mln meer-investering in langere kabels kan waarschijnlijk 
met €144 mln worden gereduceerd wanneer gebruik wordt gemaakt van 380KV 
in plaats van 220KV kabels. Bij de aanlanding van de kabels vanaf Hollandse Kust 
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Zuid moeten deze kabels door de Maasgeul, resp. door de kustverdediging en het 
Natura gebied bij Kijkduin en daarna dwars door de gebouwde omgeving naar 
Wateringen. Bij aanlanding vanaf IJmuiden Ver zouden de kabels parallel lopen 
aan de vaargeul IJmuiden en kan het passeren van de gebouwde omgeving 
grotendeels worden vermeden.    
 
4. ECN heeft eveneens voordelen berekend voor IJmuiden Ver. De voordelen die 
ECN berekent bedragen maximaal €940 miljoen. ECN verkleint dit voordeel tot 
een bandbreedte van 0 tot €600 mln en kiest in deze bandbreedte een 
‘middenwaarde’ van een €300 mln voor IJmuiden Ver. Gezien de recente zeer 
grote kostenreducties die in de afgelopen jaren mogelijk zijn gebleken volgens 
Crown Estate, vind ik het middenscenario van ECN een opeenstapeling van 
afzwakkingen en daardoor totaal niet meer aansluiten bij de internationaal 
verwachte €100/MWh voor offshore windparken in 2023. Ik denk dat de meeste 
ECN voordelen gezamenlijk kunnen worden gerealiseerd en samen met de door 
mijzelf geïdentificeerde voordelen voor IJmuiden Ver een positieve business  
case ontstaat van ca. €1 miljard.   
 
Investeren in IJmuiden Ver biedt Nederland tenslotte een kans voor het 
ontwikkelen van een eigen, internationaal concurrerende, offshore wind industrie. 
Het aanwijzen van financieel onaantrekkelijke locaties dicht onder de kust zou 
een gemiste kans zijn voor zowel voor de energietransitie van Nederland als  
voor de Nederlandse offshore sector. 
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Benchmarking onderzoek offshore wind  
Hollandse kust en IJmuiden Ver 
 
Validatie van het ECN rapport inzake investerings- en opbrengstverschillen tussen 
2100 MW windenergie op IJmuiden Ver en op de Hollandse Kust  
 

 
 
 
In opdracht van Stichting Vrije Horizon 
Den Haag, 9 september 2016  
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1 Inleiding 
1.1. Aanleiding 
 
Het elektriciteitsverbruik in Nederland is ca. 120.000 MWh per jaar (CBS, 2013). 
In het Nationaal Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 op zee 4500 
megawatt (MW) aan windturbines moet zijn geïnstalleerd. De rijksoverheid en de 
sector hebben daarbij afgesproken dat de kosten van offshore wind van ca. €170 
per MWh in 2010, in 2020 moeten zijn gedaald met 40%. De Nederlandse 
regering heeft zich in het Energieakkoord gecommitteerd deze ontwikkeling 
mogelijk te maken, door o.a. het aanwijzen van gebieden voor windenergie. 
 
Het uitgangspunt van het Kabinet bij de locatiekeuze is de ‘meest kosten-
effectieve uitrol voor windenergie op zee en een versnelling voor de uitvoering 
van het energieakkoord’. Hoewel ‘meest kosteneffectief’ nergens echt wordt 
gedefinieerd, betekent de term voor het Kabinet de hoeveelheid subsidie die 
nodig is om het park te realiseren. ‘Meest kosteneffectief’ betekent voor de markt 
een lage Life Cycle cost of Energy (LCoE). Wanneer de markt tegen zo laag 
mogelijke kosten kan produceren, hoeft het Ministerie minder subsidie te 
verstrekken. De kostendoelstellingen van beide partijen zijn niet identiek, maar 
liggen wel in elkaars verlengde.  
 
Nederland heeft weinig ervaring met windenergie verder op zee; momenteel 
wordt kennis opgebouwd in het programma TKI FLOW.  Denemarken, Duitsland 
en het Verenigd Koninkrijk ontwikkelen al langer windparken verder uit de kust en 
de kosten van deze parken zijn inmiddels redelijk bekend. Internationale 
kostenbenchmarks over wind op zee hanteren drie factoren om locaties te 
vergelijken: windsnelheid, bodemdiepte en afstand tot het walstation.  
 
Verder uit de kust en meer naar het noorden is vaker en meer wind.  
De opbrengst van een windturbine verder uit de kust ligt daardoor hoger. Verder 
uit de kust is ook meer ruimte, waardoor de turbines wat verder uit elkaar kunnen 
staan en daarom minder last hebben van elkaars turbulentie. Voor het halen van 
de doelstellingen van het Nationaal Energieakkoord tegen zo laag mogelijke 
kosten is het beter als turbines worden geplaatst op de plek met de meeste wind. 
 
In de Beleidsnota Noordzee 2009-2015 geeft Rijkswaterstaat de voorkeur aan 
locatie IJmuiden Ver voor het ontwikkelen van wind op zee. Op de genoemde 
locatie zijn de minste conflicten te verwachten met andere functies van de 
Noordzee. In de publicatie Net op Zee1 van het ministerie van EZ is de ambitie de 

                                                
1 Hoofdrapport Net op Zee, Ministerie van Economische Zaken; Bijlage Project Kabel op Zee,  
  Ecofys Germany, januari 2009 
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uitrol van 6000 MW2 wind op zee zo veel mogelijk te clusteren met als grootste 
cluster: IJmuiden Ver. Tot 2014 was de focus voor het ontwikkelen van wind op 
zee volledig gericht op IJmuiden Ver.  
  
In de kamerbrief van 26 september 2014 Wind op Zee3 presenteren minister 
Kamp van Economische Zaken en minister Schultz-Van Haegen van Infrastructuur 
en Milieu de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. In de Rijksstructuurvisie 
wordt geen cluster, maar worden juist vijf verspreide windenergiegebieden 
aangewezen. IJmuiden Ver, in 2009 nota bene het voorkeursgebied van het 
ministerie van I&M, staat niet meer in de Rijksstructuurvisie van september 2014. 
Waarom IJmuiden Ver niet wordt aangewezen, wordt niet beargumenteerd; het 
gebied is zomaar verdwenen. De in de Rijksstructuurvisie 2014 aangewezen 
gebieden liggen buiten de 12-mijlszone, dus op minimaal 22 kilometer afstand 
van de kust. Het kabinet bereidt momenteel een wijziging van de 
Rijksstructuurvisie voor om de aangewezen gebieden van Hollandse Kust uit te 
breiden naar de 10-12mijls zone, omdat het eerder aangewezen gebied van 
Hollandse Kust te klein is voor de doelstellingen uit het Energieakkoord. 
 
De Rijksstructuurvisie van 2014 en de Routekaart op Zee negeren de 
meeropbrengst van wind verder op zee en kijken alleen naar de kosten: “Het 
kabinet heeft laten berekenen of er kostenverschillen zijn tussen het realiseren 
van windparken in de verschillende gebieden op de Noordzee. Daaruit blijkt dat 
over het algemeen de kosten voor het bouwen, beheren en onderhouden van 
windparken toenemen naarmate de windturbines verder van de kust worden 
geplaatst.”  
 
Offshore wind is een nog jonge industrie, waarvan veel groei van 
werkgelegenheid wordt verwacht nu de offshore olie & gas productie onder druk 
staat. Denemarken, Duitsland en de UK ontwikkelen steeds grotere parken, 
steeds verder uit de kust en hun industrieën bouwen kennisvoorsprong op ten 
opzichte van de Nederlandse windsector.  Kennisopbouw wordt belemmerd als 
Nederland slechts ervaring blijft opdoen met parken vlak voor de kust, met als 
waarschijnlijk gevolg dat het herstel van de offshore werkgelegenheid ook niet in 
Nederland terecht zal komen. Terwijl internationaal ervaring wordt opgedaan die 
is gericht op het ontwikkelen van offshore windparken vanwege hogere 
opbrengsten, wordt in de Nederlandse Rijksstructuurvisie gezocht naar het 
wegnemen van beperkingen voor het ontwikkelen van windenergie dicht onder 
de kust.  
  
In februari 2016 heeft de minister de kamer geïnformeerd waarom hij een 
voorkeur heeft voor Hollandse Kust boven IJmuiden Ver. Volgens de minister moet 

                                                
2 Rijkswaterstaat is bij de locatieanalyse uitgegaan van 6000 MW windenergie op IJmuiden ver. 
  Bron: Beleidsnota Noordzee 2009-2015, RWS 27 december 2009.  
3 DGETM-ED / 14153930 
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voor IJmuiden Ver €3 miljard meer subsidie worden betaald dan Hollandse kust; 
dit bedrag is gebaseerd op gelijke aantallen vollasturen op beide locaties en een 
hoger maximumtarief voor IJmuiden Ver. In de Kamerbrief 4 van 12 februari 2016 
verwijst de minister naar een rapport van Decisio waarin het Alternatief 3 (2.100 
MW in IJmuiden-Ver) een nadeel in de business case zou opleveren van bijna €1,3 
miljard euro ten opzichte van Hollandse Kust5.  
 
De Stichting Vrije Horizon (de Stichting) en andere betrokken partijen twijfelen 
sterk aan de door de minister genoemde meerinvestering voor IJmuiden Ver. De 
kustgemeenten en andere betrokkenen hebben verder als bezwaar tegen het 
kabinetsvoornemen dat de windparken op de locaties Hollandse Kust 
horizonvullend zichtbaar zullen zijn vanaf de kust en daardoor impact hebben op 
de inkomsten uit (buitenlandse) toeristen. De Stichting vindt ook vanuit dat 
gezichtspunt IJmuiden Ver een veel meer voor de hand liggende ontwikkellocatie. 
Bovendien biedt IJmuiden Ver plaats voor bijna drie keer6 zoveel windenergie als 
de gebieden welke in de Rijksstructuurvisie worden genoemd. Gegeven de 
mondiale urgentie zou Nederland met het volledig benutten van de volledige 
windlocatie IJmuiden Ver inééns, veel verder kunnen gaan in het verduurzamen 
van haar energievoorziening dan in de doelstellingen van het Energieakkoord.  
 
De Stichting heeft ECN gevraagd het kostenverschil tussen Hollandse Kust (HK) 
en IJmuiden Ver te verklaren. Nadat ECN het verschil van €1,3 miljard niet 
voldoende heeft onderbouwd, heeft De Stichting mij verzocht het te verwachten 
verschil in opbrengsten en kosten tussen de locaties Hollandse Kust en IJmuiden 
Ver te analyseren.  
  

                                                
4 DGETM-E2020 / 16017290 
5 De bijna € 1,3 mld extra kosten voor IJmuiden Ver betreffen extra investeringskosten. Decisio neemt terecht de 
rentekosten die de minister in zijn  € 3 mld ‘budgettair nadeel’ betrekt niet mee; met rentekosten wordt langs 
andere weg rekening gehouden in een MKBA.  
6 Rijkswaterstaat is bij de locatieanalyse uitgegaan van 6000 MW windenergie op IJmuiden ver. 
   Bron: “Beleidsnota Noordzee 2009-2015”; RWS, 27 december 2009.  
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1.2. Vraagstelling 
 
De Stichting heeft mij gevraagd om een zo goed mogelijke indicatie te geven van 
de te verwachten meerkosten van het bouwen en exploiteren van 2100 MW 
windenergie op IJmuiden Ver ten opzichte van HK. Ervan uitgaande dat – zoals 
ook ECN tijdens het onderzoek herhaaldelijk heeft gesteld - een windpark op 
IJmuiden Ver slechts op drie punten afwijkt van een windpark op Hollandse Kust: 
 

1. Klopt het dat er nauwelijks meer vollasturen zijn op IJmuiden Ver dan op 
HK, zoals ECN schrijft in haar rapport aan de Stichting? 

2. Op locatie IJmuiden Ver waait het gemiddeld harder. Daardoor zouden de 
funderingen op IJmuiden Ver zwaarder moeten zijn. Daar staat tegenover 
dat de zeebodem op IJmuiden Ver minder dynamisch is dan die op 
Hollandse Kust, dat meer te lijden heeft onder getijdestromingen. Wat zijn 
de te verwachten meerkosten?  

3. Locatie IJmuiden Ver is ca. 60 km verder uit de kust. Daardoor dienen de 
elektriciteitskabels 60 km langer te worden uitgevoerd. Wat zijn de 
meerkosten?  

 
De overige ontwerp-aspecten – aantal en type windturbines, elektrische 
infrastructuur (wisselstroom i.p.v. gelijkstroom, schakelstations e.d.) – zijn gelijk 
verondersteld, omdat er geen a priori redenen zijn waarom deze aspecten tot 
duidelijke kostenverschillen leiden. Dit uitgangspunt maakte het mogelijk om 
door middel van benchmarks een onderbouwde indicatie te geven van de te 
verwachten kostenverschillen. 
 

1.3. Scope 
 
Bij de start van het ontwikkelen van een windpark is vooral een verschil in de 
investering-bedragen in de eerste jaren tussen IJmuiden Ver en HK. naast de 
investering zijn de kapitaalslasten (vermogenskosten) de andere grote 
kostenpost in windparkberekeningen. De investeringskosten zijn het hoogst 
tijdens de bouw, wanneer er wel geld wordt uitgegeven, maar er nog geen 
opbrengsten zijn. Ik heb de verschillen in investeringskosten tussen beide locaties 
zonder aanpassing voor rente effecten overgenomen. 
 
Het verschil in opbrengsten  tussen beide windparklocaties in de komende 20 jaar 
is wél contant gemaakt naar nu; de meegenomen opbrengsten zijn daardoor 
lager dan de opgetelde kasinkomsten per jaar. Ik heb hierbij de benadering van 
de MKBA gevolgd, die beoogt een eerlijke vergelijking te maken tussen 
investeringskosten nu en opbrengsten in de toekomst.  
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Voor het berekenen van de meeropbrengsten van IJmuiden Ver heb ik gerekend 
met de resultaten uit de recente, zeer voordelige, Borssele tender; dit is een 
conservatieve benadering voor dit voordeel. De opbrengsten zouden bij een 
maximumprijsgarantie vanuit de SDE+ voor de ontwikkelaar hoger uitvallen, 
maar aangezien het doel is zo laag mogelijke kosten te realiseren voor de B.V. 
Nederland, is de laagst bekende prijs de beste benchmark en dat is op dit 
moment de inschrijving van DONG voor Borssele.  
 
In mijn vergelijking heb ik mij gebaseerd op publiek beschikbare 
kosteninformatie. Er is weinig Nederlandse informatie te vinden over de 
inpassingskosten van de stroomkabels van HK en IJmuiden Ver, maar er is vrij 
veel informatie over de aansluitingen te vinden in rapportages over situaties 
buiten Nederland. Een Net op Zee wordt echter in bijv. de UK niet toegepast op 
de manier die TenneT wil, waardoor er onvoldoende vergelijkbare 
kosteninformatie te vinden is over het geambieerde netontwerp van TenneT  
(de transportkosten lijken in de UK overigens lager dan het transporttarief van 
Borssele). Dat partijen uit concurrentie overwegingen gevoelige informatie liever 
niet publiceren is op zich begrijpelijk. Nu de Minister TenneT heeft aangewezen 
als netbeheerder op zee heeft TenneT een monopolie, zou TenneT over de 
verwachte kosten meer transparant kunnen zijn.  
 
Tot de bronnen waarvan ik gebruik heb gemaakt behoort verder de publieke 
versie van het Flow TKN Offshore Wind Cost Model, dat wordt gesubsidieerd 
vanuit RVO. Tevens maak ik in mijn rapport gebruik van gegevens en 
redeneringen uit het tot dusverre niet-publieke rapport dat ECN7 voor SVH heeft 
opgesteld, voor zover ik deze realistisch en dus bruikbaar acht.  

                                                
7 ECN E16023 
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2 Uitwerking 
2.1 Wind op de Noordzee 
 
Wind boven de Noordzee ontstaat meestal doordat een band van lagedruk 
gebieden van west naar oost trekt tussen het hogedruk gebied boven de 
Noordpool en het hoge druk gebied van de Azoren. Deze lagedruk gebieden 
trekken van IJsland via Schotland over de Noordzee naar Noorwegen of de Duitse 
bocht. Boven land nemen de windsnelheden af. Aan de westkant van het lage 
druk gebied bevindt zich het ‘stormfront’ en is de meeste wind voordat het lage 
drukgebied zich vult. Verder weg van de kern van het lagedruk gebied zijn de 
windsnelheden lager. In het noordelijk deel van de Noordzee waait het dus vaak 
harder dan verder naar het zuiden.  

 
Kaart: in blauw de isobaren van een lagedrukgebied met de kern ten westen van 
Schotland. Boven de noordelijke Noordzee liggen de isobaren dichter bij elkaar, 
wat een teken is dat het daar harder waait. Boven de zuidelijke Noordzee liggen 
de isobaren verder uiteen en waait het dus minder hard. Wanneer een windveld 
aan land komt buigt de windrichting doorgaans met het land mee en verliest het 
veld aan windsnelheid. Bij de kust lijkt het dan wel hard te waaien, maar minder 
hard dan ver op zee.   
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2.2 Windsnelheden op IJmuiden Ver ten opzichte van Hollandse Kust 
 
Wanneer het harder waait, levert een windturbine meer energie.  
De energieproductie van een windturbine neemt meer dan evenredig toe met een 
gemiddelde windsnelheid. De hogere opbrengst komt allereerst doordat in wind 
van bijv. 10 m/s exponentieel meer energie zit dan in een wind van 5 m/s. 
Vervolgens is ook het rendement van een windturbine (de mate waarin de 
windenergie wordt omgezet in elektrische energie) bij een harde wind doorgaans 
gunstiger.  
 
Om te bepalen hoeveel extra energie door hardere wind op IJmuiden Ver valt te 
verwachten, is gebruik gemaakt van een windmeetstations waarvan vanaf 1980, 
dus over een zeer lange periode, meetreeksen beschikbaar zijn met een 
meetfrequentie van een uur. Een voldoende lange meetreeks is belangrijk voor 
de betrouwbaarheid van de metingen8. De twee dichtstbijzijnde KNMI stations bij 
IJmuiden Ver en Hollandse Kust zijn resp. K13 en Europlatform 321. Beide zijn 
door het KNMI 35 jaar lang gemonitord in het HYDRA project. De gegevens zijn 
door het KNMI9 gestandaardiseerd naar 10m hoogten volgens de methodes van 
Benschop en Verkaik10.  
 
Het verschil in gemiddelde windsnelheid tussen beide locaties bedraagt bijna 4%. 
“Hardere” wind bevat echter veel meer energie dan “zachtere” wind. De 
gemiddelde windsnelheid zegt dus weinig over de opbrengst van een turbine; het 
gaat vooral om de verdeling van de windsnelheden in de tijd. Het verschil in de 
gewogen gemiddelde windsnelheid tussen beide meetstations is ruim 8%. Dit 
laatste staat bekend als de “Weibull-grafiek”. Rekening houdend met het hogere 
rendement van een moderne, ‘state of the art’ 8 megawatt turbine, zoals de 
Vestas 164-8, heb ik berekend dat de hoeveelheid energie op locatie K13 bijna 
12%11 meer zal bedragen dan op meetlocatie Europlatform 321.   

                                                
8 Assessment Wind Measurement Program North Sea, DNV-GL, October 2014  
9 Gebruik is gemaakt van KNMY HYDRA windgegevens van stations K13 en Europlatform; deze zijn door het 
KNMI genormaliseerd naar 10m bij ruwheid 0,002m en kunnen vervolgens worden geëxtrapoleerd naar 95m 
ashoogte door gebruik te maken van de factoren volgens Benschop, 1996 en Verkaik, 2006.  
10 Documentatie Windmetingen In Nederland, KNMI 2001 en: Final Report of WP1 of the WTI2017-HB Wind 
Modelling project, KNMI 2014 
11 De Vestas 164-8 turbine zou op basis van de dataset van KNMI station K13 een jaaropbrengst hebben van ca. 
35.638 MW. Dezelfde windturbine zou op basis van de dataset van station Europlatform een jaaropbrengst 
hebben van maar 31.919 MW. Het verschil in gewogen gemiddelde windsnelheid van ca. 8% geeft voor de 
VESTAS 164 8MW een verschil in opbrengst van  12% (35.638/31.919). Een identieke Vestas 164 turbine op 
locatie K13 levert 11,7% meer opbrengst dan op locatie Europlatform.  
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Gebruikte winddata 

KNMI Sation 252 
K13 

KNMI Sation 321 
8.Jroplatform 

Kaart: KNMI stations waarvan meteo-data zijn gebruikt in dit rapport. 

Zie de tabel hieronder: 

Windsnelheden IJmuiden Ver en HK IJmdn Vr 

Gemiddelde windsnelheid KNMI 10m 8,0 

Gewogen gemiddelde windsnelheid KNMI 10m (Weibull) 8,6 

Gewogen gemiddelde windsnelheid KNMI 95m (Verkaik) 11,16 

Gemiddelde windsnelheid FLOW model 9,9 

Vollasturen volgens ECN rapport voor S.V.H. 4.070 

Vollasturen "Kosten wind op Zee 2015" ECN 4.400 

Berekend verschil in vollasturen equivalenten Vestas 164-8 4.450 
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HK{Z} verschil 

7,7 3,9% 

7,9 8,3% 

10,3 8,2% 

9,0 10,0% 

4.100 -0,7% 

4.200 4,8% 

3.990 11,2°/o 
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Omdat de meetstations K13 en Europlatform 321 verder uit elkaar liggen dan de 
onderzochte windparklocaties, heb ik door interpolatie12 bepaald dat het te 
verwachten verschil in energieopbrengst per geïnstalleerde MWh tussen IJmuiden 
Ver en HK ca. 7,5% zal zijn.  
 
Wanneer wordt gerekend met de inschrijving voor Borssele van €73+€14/MWh is 
de meeropbrengst van IJmuiden Ver €1,08 miljard13. Bij een interne rentevoet van 
5,5%14 is de netto contante waarde van de meeropbrengsten op IJmuiden Ver 
€566 mln.  

2.3 Bodemdiepte 
 
De locaties IJmuiden Ver en HK liggen beide grotendeels op een ondiepe 
‘hoogvlakte’ in de Noordzee; de ‘Breeveertien’. Deze hoogvlakte heeft een 
waterdiepte van 25m. Er is tamelijk weinig verschil in diepteklasse tussen HK en 
IJmuiden Ver, behalve een klein gebied op IJMV rond de Bruine Bank en tegen de 
Engels grens waar de bodem minder vlak is en de diepteklasse varieert tussen 
25-35m.  
 
De morfologie van de zeebodem bij IJmuiden Ver zou gunstiger kunnen zijn dan 
dichter bij de kust, waardoor minder diep hoeft te worden geheid.  
De Noordzeebodem bestaat vooral uit zandgolven, zandduinen en 
schelpenbanken. Zandbanken en zandduinen kunnen gaan ‘wandelen’ als gevolg 
van het getij, wind en golfslag. Meer naar het zuiden en dichter naar de kust is de 
bodem veranderlijker. Het tij op de Noordzee draait bovendien rond een aantal 
aspunten waar praktisch geen tij is,  zogenaamde amfidromen. Eén amfidroom 
ligt ongeveer bij locatie IJmuiden Ver. Door de aanwezigheid van amfidromen is 
het waarschijnlijk dat er minder bodemdynamiek is op locatie IJmuiden Ver dan 
meer naar het zuiden en dichter bij de kust op HK. bij Borssele wordt door RVO 
aangenomen dat de bodem door getijdestromingen 8m verticaal kan bewegen15.  
 

                                                
12 Het KNMI interpoleert zelf ook windgegevens tussen meetpunten. Verschillende manieren van interpolatie 
zijn beschreven in “A method for the Geographical Interpolation of Wind Speed over Heterogeneous terrain”; 
J.W. Verkaik, 11 december 2001, KNMI.  
13 2100*(1-1/1,08)*20*(73+14)*4000 
14 Inmiddels wordt in MKBA studies gerekend met een rentepercentage van 3,0%; bij een interne rentevoet van 
3,0% zou de netto contante waarde van de opbrengsten op IJmuiden Ver ruim €748 mln bedragen. 
15 “The site has highly dynamic soil morphology, consisting of static, shore-parallel sand banks overlaid with 
dynamic shore-perpendicular sand waves. Within the area, opposing migration directions were found. (…) 
Borssele wind farm zone (BWFZ) has a highly dynamic soil morphology that can lead to a maximum seabed 
lowering of approximately 8 meters. This lowering should be taken into account when designing the offshore 
constructions.”; bron: Borssele Wind Farm Zone Project & Site Description, RVO. 
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Kaart: plaats van de amfidromen in de Noordzee, een amfidroom is een plek 
zonder getijverschil. Eén amfidroom ligt vlakbij IJmuiden Ver.  
 
Wanneer bij HK de bodem dynamischer is dan op IJMV, wat vrij waarschijnlijk is na 
het opspuiten van Maasvlakte II en de aanwezigheid van de Zandmotor, dan dient 
bij HK in het berekenen van de diepte van de fundering met de morfologie 
rekening te worden gehouden. Voor preciezere uitspraken zijn extra gegevens 
noodzakelijk, tot die tijd zou ik aannemen dat de effecten van 4m dieper water op 
IJMV en meer bodemdynamiek op HK (bij Borssele 8m) elkaar grotendeels 
compenseren.  
 
Het verschil in de kosten van de fundaties tussen HK en IJmuiden Ver zou volgens 
het TKI FLOW cost model een meerinvestering vergen van €200 mln. Het verschil 
wordt niet verklaard, maar ik kan mij voorstellen dat de fundatie sterker moet zijn 
vanwege de grotere golfhoogte op IJmuiden Ver. Om conservatief het verschil te 
berekenen tussen beide locaties heb ik de meerinvestering voor fundaties 
overgenomen van TKI FLOW.  
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2.4 Afstand tot het walstation 

2.4.1 Meerkosten kabels door grotere afstand IJmuiden Ver tot de kust 
 
TenneT heeft voor de ontwikkeling van offshore windparken gekozen voor het 
stopcontact op zee en het modulaire hub-concept. Het concept bestaat uit één 
station per 700 MW geïnstalleerd vermogen aan windturbines.  
 
De afstand16 van de drie locaties Hollandse Kust uit de Rijksstructuurvisie tot de 
kust, zonder de afstand over land, is opgeteld ca. 97 km. (bron: ECN). Per 
stopcontact worden twee kabels naar het verdeelstation gebracht om het 
vermogen van 700 MW te kunnen transporteren.  
 
Er wordt vanuit gegaan dat kabels + installatiekosten €850k€/km bedragen 
(bron: ECN). De kosten van de kabels naar HK zijn dan:  
 

2 kabels van 220 KV x 97 km x 850k€/km  = € 165 mln. 
 
De afstand vanaf de kust naar IJmuiden Ver is 90 km. De kosten van de kabels 
naar IJmuiden Ver zijn:  
 

6 kabels van 220 KV x 90 km kabel x 850k€/km = €459 mln. 

 
Het verschil in investeringen in extra kabelengte tussen IJmuiden Ver en HK bij 
een prijs van €850 k€/km is dan ca. €294 mln en geen €840 mln. De €840 mln uit 
de modelberekening van ECN voor meerkosten kabels naar IJmuiden Ver lijkt mij 
hoog.  

De prijs per km AC kabel heb ik gebenchmarked met een publiek beschikbare 
bron. Veel transmissiekosten benchmarks zijn ‘vervuild’ met factoren die voor 
deze vergelijking tussen IJMV en HK niet ter zake doen, zoals schakelstations, of 
omdat ze uitgevoerd zijn in gelijkstroom (DC).  
De best vergelijkbare benchmark is te vinden in de Crown Estate Cost Reduction 
Pathway Study17 uit 2012, waarin een verbinding voor 500 MW met wisselstroom 
over 50 km wordt gehanteerd voor een prijs van GBP107k/km. Rekening houdend 
met de schaalgrootte van 2100 MW, de afstand van IJMV t.o.v. HK, de actuele 
valutakoersen als mede ca. 30% reducties van grondstofprijzen sinds 2011, kan 

                                                
16 Afstanden zijn nagemeten in de zeekaart aan de hand van coördinaten van de windparken volgens Ministerie 
van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. Gebruik is gemaakt van North Sea Southern Sheet, AC2182A, 
Admirality Charts & Publications. De informatie voor deze kaart is afkomstig van Dienst der Hydrografie.  
17 “Potential for offshore transmission cost reductions, A report to The Crown Estate”; Renewable UK, 13th 
February 2012.    
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een meerprijs van 2,1 GW over 60 km extra worden berekend van €449 mln18. 
Veiligheidshalve houd ik de meerkosten volgens de benchmark van de Crown 
Estate aan, ook al is deze hoger dan TKI FLOW.  

2.4.2 Toepassen van 380 KV kabels voor IJmuiden Ver 
 
Zowel HaskoningDHV als DNV-GL bevelen TenneT aan de optie van 380KV AC 
kabels op zee te onderzoeken. Door een 220 KV kabel kan een vermogen 350-
400 MW. Door een 380 KV kabel kan een vermogen van 600 MW. Voor 2100 MW 
verdeeld over drie parken zijn dus minimaal 6 kabels nodig van 220 KV. Door het 
opdelen in losse percelen van 700 MW is een configuratie met twee 220 KV 
kabels die maximaal worden belast voor HK een logischere keuze dan 380 KV 
kabels. Op IJmuiden Ver staan de 2100 MW turbines dichter bij elkaar en kan 
worden volstaan met 4 kabels van 380 KV (in plaats van 6 kabels van 220 KV). 
Wanneer TenneT zou kiezen voor 380 kV-kabels, kan mogelijk worden bespaard 
op het aantal kabels op zee en hoeft derhalve minder te worden geïnvesteerd.  
 
Het hoogspanningsnet op land wordt op de stations Beverwijk en Vijfhuizen 
momenteel verzwaard naar 380KV AC. Het zou ook om die reden zeer logisch zijn 
om vanaf zee met 380 KV naar het land te gaan in plaats van met 220 KV en later 
het voltage op land te verhogen naar 380 KV. Omdat ik geen zicht heb in de 
verschillen in kosten van het aansluiten van 380 KV ten opzichte van 220 KV op 
het Randstad 380 KV hoogspanningsnet heb ik voor dit laatste geen baten 
opgenomen. 
 
Een belangrijke cost driver voor het leggen van kabels zijn de vaarkosten, welke 
volgens KEMA 500k€/km bedragen. Ik veronderstel dat de vaarkosten voor beide 
type kabels gelijk zijn. De besparing van het leggen van 2 kabels minder over 90 
km is €45 mln.  
 
De fysieke 380KV AC kabel is duurder dan de 220KV AC kabel; er is heel veel DC 
kabel over langere afstanden beschikbaar, en deze is simpeler en dus goedkoper. 
Projectgetallen voor AC kabels die ik kon vinden komen neer op 850k€/km 
exclusief leggen. De kosten van 4 kabels van 380 KV inclusief leggen zouden dan 
€160 mln lager zijn dan 6 x 220 kV.   
 
Het verschil in kabelweerstand bij het verplaatsen van 2100 MW over 90km met 
380 KV in plaats van 220 KV kabels is volgens mijn berekening 1% lager, wat 

                                                
18https://www.thecrownestate.co.uk/media/5709/RenewableUK%20Potential%20for%20offshore%20transmissi
on%20cost%20reductions.pdf.   Een kabelverbinding AC 220 kV van 500 MW voor 50 km kostte in 2012GBP 
107 mln. Voor 2,1 GW is dit GBP 449 mln. Voor 60 km – de extra lengte van IJMV - is het verschil GBP 539 
mln GBP. Een pond is 1,19 euro, dus 642 mln euro. Gezien de gedaalde grondstofprijs sinds 2011 voor koper 
van 36% en voor olie van 49%, is een 30% kostendaling aannemelijk waarmee het verschil in kabelkosten 
uitkomt op €449 mln  
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overeenkomt met 20 MW. Deze 20 MW x 4400 uur x 20 jaar heeft een waarde 
van €128 mln a tarief Borssele €73/MWh, oftewel een NCW van ca. €45 mln.   
 
Opgeteld zou het verschil in investeringen in 380 KV kabels €205 mln bedragen 
inclusief leggen. Omdat ik geen scherpe 380 KV kabelkosten benchmark kon 
vinden voor AC over 90 km wil ik dit bedrag met een 70% waarschijnlijkheid 
meetellen, i.e. een minder-investering van €144 mln. 
 
Nota bene: indien op IJmuiden Ver de volle capaciteit van 6600 MW in één keer 
wordt gerealiseerd, kan het zijn dat gebruik gaat worden gemaakt van slechts 4 
DC kabels van 300 KV in plaats van 10 AC kabels van 380 KV. Er is internationale 
ervaring19 met DC transport over langere afstanden. Volgens diverse rapporten 
ligt het omslagpunt tussen AC en DC bij 90km, maar bij 6000 MW is het leggen 
van 6 x 90 km kabels minder vast een interessante business case.  

2.4.3 Aanlanding 
 
Door het concentreren van de volledige 2100 MW op IJmuiden Ver zouden kabels 
mogelijk maar op twee locaties aan land hoeven te komen:  
Den Helder en Beverwijk, in plaats van vier aanland-locaties voor Hollandse Kust: 
Maasvlakte, Wateringen, Vijfhuizen en Beverwijk.  
 
Met name voor stations Wateringen en Maasvlakte zou het tracé vanaf HK 
complex zijn. Voor Wateringen moet hiervoor door de kustverdediging worden 
geboord en vervolgens moet een grote afstand worden overbrugd door de 
gebouwde omgeving20. Het aanlanden van de kabels van Hollandse Kust-Zuid 
naar de Maasvlakte zullen Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam niet 
graag zien gebeuren, omdat de Maasgeul/ Eurogeul dan moet worden 
gepasseerd. De Maasgeul is één van de drukste havenmonden in de wereld. 
Verkeershinder bij het passeren van de geul door een (trage) kabellegger is 
onvermijdelijk en moet lang van te voren worden voorbereid.  De morfologie van 
het opspuiten van de Tweede Maasvlakte is nog niet uitgewerkt, wat kan geven 
dat de Eurogeul de komende jaren regelmatig moet worden gebaggerd. Een 
consequentie van de keuze van aanlanding vanaf Hollandse Kust Zuid naar de 
Maasvlakte heb ik niet gekwantificeerd, maar is potentieel duur wegens hogere 
kosten voor het passeren van de Eurogeul. De route over land is eveneens duur 
en waarschijnlijk tijdrovend door te verwachten bezwaren tegen voorgenomen 
vergunningen en ontheffingen. Bij IJmuiden Ver is de aanlanding waarschijnlijk 
eenvoudiger en lijkt de route over land naar Beverwijk een stuk simpeler.  
                                                
19https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Technical%20Document_8_March_2016(for%20public
ation).pdf   “Technical information on Projects of Common Interest accompanying the Commission Delegated 
Regulation (EU) 2016/89 of 18 November 2015 amending Regulation (EU) 347/2013 of the European 
Parliament and of the Council on guidelines for trans-European energy infrastructure as regards the Union list of 
projects of common interest”  
20 Bron: Verbinding windenergie op zee, Royal HaskoningDHV, 4 april 2014. 
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2.5 Kostenvoordelen volgens ECN 
 
ECN heeft in opdracht van SVH onderzocht of er mogelijkheden zijn om het door 
hen berekende kostenverschil tussen IJmuiden Ver en HK te reduceren. De 
genoemde positieve effecten door ECN lijken mij allemaal haalbaar, behoudens 
het mogelijk gunstig effect door het toepassen van grotere turbines; dat laatste is 
naar mijn idee geen specifiek voordeel van IJmuiden Ver. Ik constateer dat ECN 
ook het effect van ‘Wake’ onderkent (zie verderop). Het gaat in totaal om €940 
mln te realiseren voordeel. ECN reduceert dit pakket voordelen tot een 
bandbreedte van 0 tot €600 miljoen en kiest daarin een ‘middenwaarde’ van 
€300 mln, omdat men ervan uit gaat dat er onzekerheden zijn en deze voordelen 
niet allemaal gelijktijdig ten volle kunnen worden gerealiseerd. Internationaal 
wordt verwacht dat de prijs van een ‘difficult site’ richting €100 MWh gaat, ten 
opzichte van de maximumprijs van €157 waarmee de minister rekent voor 
IJmuiden Ver (zie bijlage: Internationale kostenvergelijking offshore wind).  
Gezien de zeer sterke kostenreducties die momenteel in de (far) offshore wind 
sector worden gerealiseerd vanwege innovatie denk ik dat het juist zeer 
waarschijnljjk is dat de voordelen die ECN noemt wél gelijktijdig zullen worden 
gerealiseerd en heb ik gerekend met de onderkant van de bandbreedte van ECN.  
 

2.6 Exploitatiekosten 

2.6.1 Onderhoudskosten 
 
Windparken verder op zee liggen verder weg van een haven en vergen meer 
vaardagen voor materieel en reistijd van personeel. Een locatie verder weg 
maakt dat de kans toeneemt dat niet kan worden gewerkt door te hoge golven. 
Onderhoud aan olie&gas platforms vindt al decennia lang plaats en nu er steeds 
meer offshore windparken komen, leren we steeds beter het onderhoud op zee 
aan windturbines te plannen. Door steeds actuelere meteo data worden we 
bovendien minder verrast door slecht weer dan vroeger.  
 
Momenteel zijn IHC en Damen schepen aan het ontwikkelen die meer vaardagen 
kunnen maken op langere routes (bron: bedrijfspresentatie IHC). Verschillende 
partijen, waaronder ECN, hebben tools ontwikkeld waarmee bouw & onderhoud 
door het combineren van wind en golfverwachtingen beter kunnen worden 
gepland en gecalculeerd. Ook wordt volop gedacht over installatie- en 
onderhoudseilanden, al dan niet gevestigd op oude, afgeschreven boorplatforms, 
die tot een drastische vermindering van vaartijden kunnen leiden. 
 
De marktgroei van offshore wind maakt dat aan de installatiekant nieuwe, 
kostenbesparende technologieën worden ontwikkeld. Ballast Nedam ontwikkelt 
bijvoorbeeld betonnen monopiles waarmee goedkoper en sneller zeer sterke 
fundaties kunnen worden gebouwd.  
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Tenslotte wordt internationaal verwacht dat nieuwe toetreders zullen komen in de 
markt voor bouw en onderhoud vanuit de offshore olie & gas industrie. Nieuwe 
toetreders zullen extra concurrentie geven en daardoor lagere tarieven.  
 
Volgens de modelberekeningen van ECN voor de Stichting is het onderhoud op 
IJmuiden Ver ook nu al nauwelijks duurder dan op Hollandse Kust. Dat laatste lijkt 
mij met alle innovatie in offshore maintenance & planning vrij aannemelijk.  

2.6.2 Kapitaalslasten 
 
In de totale life cycle kosten van een offshore windpark binnen het ECN-model 
zijn de vermogenskosten ongeveer even hoog als de investeringskosten. Of dat in 
de wereld van 2016 nog reëel is kan men zich afvragen. Weliswaar kunnen 
bedrijven niet lenen tegen de nagenoeg nul tarieven van Europese overheden en 
zijn zij ook niet erg genegen om hun minimum rendementseisen te versoepelen. 
Anderzijds kunnen grote beursgenoteerde bedrijven nu wel degelijk tegen zeer 
lage kosten vreemd vermogen verwerven, duidelijk onder de 5,5% die het ECN-
model veronderstelt voor vreemd vermogen. De equity risk premium21 in het ECN 
kostenmodel van 10% is wel erg vorstelijk voor een gegarandeerde opbrengst 
van 15 jaar. Voor gematigd riskante activiteiten met een opbrengstgarantie, zoals 
offshore wind, is een gewogen gemiddelde vermogenskosten van 8,35 % in het 
huidige monetaire en financiële klimaat onrealistisch hoog om mee te rekenen; 
de feitelijke vermogenskosten liggen voor bedrijven met toegang tot de niet-
bancaire kapitaalmarkt veel lager. 

Uit het vorenstaande blijkt dat de meerinvestering voor IJmuiden Ver zich beperkt 
tot ca.  200 mln,22 substantieel lager in plaats van de € 1,3 miljard hoger van de 
minister. Wanneer ik alle besparingsmogelijkheden voor IJmuiden Ver van ECN 
meeneem, dan heeft IJmuiden Ver een MINDER investering van € 435 mln t.o.v. 
HK.  

Dit betekent ten eerste dat de hoge kapitaalslasten uit het “budgetair nadeel” 
van € 3 miljard, waarover de minister spreekt, niet langer van toepassing zijn. 
Ten tweede, dat de business case voor IJmuiden Ver positief wordt wanneer de 
extra windopbrengsten van € 566 mln hierbij worden opgeteld.  
 

                                                
21 Het verschil tussen de veronderstelde rendementseis op eigen vermogen van 15% en de berekende rentevoet 
op vreemd vermogen van 5,5%. 
22Neem ik de € 940 mln die ECN in totaal identificeert (excl het grotere turbine effect), dan resulteert er voor 
IJmuiden Ver een MINDERinvestering van € 435 mln. Bij het in mijn optiek zeer behoudende middenscenario is 
ook nog eens een 65% waarschijnlijkheidsfactor toegepast. (€200mln fundering + €449 mln kabelkosten - €144 
mln 380 KV kabel - € 300 mln ECN ‘middenwaarde’ = €205 mln.  
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2.7 Conclusie over aanleg IJmuiden Ver en Hollandse Kust 
  
Samengevat is de aanleg van een windpark op IJmuiden Ver goedkoper dan 
Hollandse Kust. Wanneer ik de hierboven besproken investeringen en de meer-
opbrengsten van elkaar aftrek blijft een positief saldo over van ca. €60 mln. 
Wanneer ik een aantal voordelen (onderkant bandbreedte) van ECN daarbij optel 
wordt de business case €1 miljard positief. Bij de 3% interne rentevoet van 
recente MKBA studies wordt het voordeel zelfs €1,2 miljard. Wanneer de markt 
minder hoeft te investeren hoeft zij bovendien ook minder te financieren, en zou 
je kunnen beargumenteren dat tijdens de bouwperiode minder ‘bouwrente’ hoeft 
te worden betaald. Door dat laatste wordt de business case nog iets gunstiger.  
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Aanleg windpark 2 100 MW inclusief de kosten van netaansluiting 
Meeropbrengsten NCW vollasturen equivalenten IJMV tegen Dong/Borssele tarieven 
Voordeel door grotere windturbines (onderkant bandbreedte ECN) 
Meerkosten netaansluitingskosten IJMV 
Weglaten redundante verbinding naar IJMV in plaats van tussen HK-N, HK-Z, HK-W en HK-0 
Toepassen 380 KV kabels ipv 220 KV kabels 
Meerkosten fundaties (FLOW) 
Kostenvoordeel bij lagere dichtheid 8MW turbines (onderkant bandbreedte ECN) 
Voordelen aaneengesloten gebied (onderkant bandbreedte ECN) 
Schaalvoordeel bij grotere aanbesteding (onderkant bandbreedte ECN) 
Besparingen IJMV vs HK 
Rnancieringsvoordeel positieve business case bij 5,5% WACC 
gedurende een bouwperiode van 2,5 jaar 

Positief verschil in aanleg gereduceerd met voordelen 

ECN De Graaf 
0 566 

320 
(840) (449) 

P.M 
144 

(200) 
300 
160 
480 
4 20 61 

420 

Tabel: Samenvatting van berekende meeropbrengsten en meerinvesteringen op IJmuiden Ver 
ten opzichte van de Hollandse Kust 

Gecombineerd 
566 

(449) 
P.M 
144 

(200) 
300 
160 
480 

1.001 

60 
1.061 

~ 

~ 
i 

0 
0 
C.J1 
-....J 



0057 

ArdodeGraaf 

2.8 IJmuiden Ver en wind in de 10-12 nm zone 

Het uitbreiden van de locaties Hollandse Kust door het betrekken van de 10-12 
nm zone levert misschien wel meer turbines, maar niet equivalent meer 
hernieuwbare energie op. Natuurkundig kan maximaal 59% (16/27) van de 
windenergie door een windturbine worden opgenomen. Achter een turbine 
ontstaat daardoor een werveling van wind. Iedere volgende turbine kan wederom 
maximaal 0,59 keer de windenergie opnemen die de turbine daarvoor heeft 
doorgelaten, maar bij meer turbines achter elkaar wordt het steeds moeilijker om 
uit alle werveling nog energie te halen. Dit laatste effect staat bekend als Wake 
('vuile wind'). Op Hollandse Kust Zuid is ruimte beperkt en is de ligging zodanig 
dat er bij de heersen de windrichting relatief veel Wake zal optreden. Bij de 
heersende windrichting van 210° staan de meeste turbines, ook in de 10-12 nm 
zone, volledig in de Wake van de voorste turbines hetgeen de opbrengst ca. 40% 
reduceert. Vanaf het moment dat op Hollandse Kust Zuid een groot aantal 
turbines wordt geplaatst vóór bijvoorbeeld het bestaande park Luchterduinen, zal 
de opbrengst van de turbines op Luchterduinen flink dalen. 

Foto en kaart: de ligging van Hollandse Kust Zuid is in het verlengde van de 
heersende windrichting van 210° waardoor altijd een groot deel van de turbines 
in de werveling van eerdere turbines zal staan. Dit laatste heet het 'wake ' effect. 
Een windturbine in de wake rendeert bij dezelfde investering 40% minder en 
heeft daardoor een hogere €/MWh prijs (kaart: RVO en KNMI HYDRA). 

22 
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De vorm van IJmuiden Ver is minder gevoelig voor Wake. Het gebied ligt min-of-
meer noord-zuid en de heersende windrichting meer naar het noorden is iets 
meer dwars op het park (hetgeen overigens ook geldt voor Hollandse Kust 
Noord). Op IJmuiden-Ver is bovendien meer ruimte, zodat turbines verder uit 
elkaar kunnen staan en het Wake effect geringer is.  
 

 
 
Grafiek: afgebeeld is verticaal de relatieve opbrengst van iedere turbine en 
horizontaal het aantal turbines. Bij het achter elkaar plaatsen van een toenemend 
aantal windturbines neemt de opbrengst sterk af. Bij het ontwerpen van een 
windpark is hiermee enigszins rekening te houden. Hoe je de 10-12 mn zone van 
HK-Z ook ontwerpt: bij de heersende winden voor de Nederlandse kust staan de 
meeste turbines in elkaars wake23 en hebben daardoor maar een lage opbrengst. 
 
 
 
  
 
  

                                                
23 Modelling the impact of wakes on power output at Nysted and Horns Rev, div. Universiteiten, Garrad Hassan 
& Partners, DTU, ECN, DONG, VATTENFÄL  
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3 Conclusie 
 
Los van de bevindingen van ECN heb ik de voordelen van meeropbrengsten door 
meer wind berekend, rekening houdend met de waterdiepte, grotere afstand en 
de mogelijkheid van andere kabels. Op basis van mijn bevindingen is mijn 
conclusie dat het realiseren van 2100 MW op IJmuiden Ver in plaats van Hollandse 
Kust een ca. €1 miljard betere business case oplevert en dus een lagere 
energieprijs.  
 
Het verschil in aanlegkosten tussen 2100 MW op IJmuiden Ver of 2100 MW langs 
de Hollandse Kust is door Decisio aanvankelijk gesteld op €1,3 miljard. In het ECN 
rapport voor de Stichting Vrije Horizon is het verschil door ECN verlaagd naar een 
bandbreedte van €0 tot €600 mln, waardoor de door ECN verwachte meerkosten 
uitkomen op € 1 mld. Uit het model van ECN komt voor IJmuiden Ver een hoge 
kostenschatting en daarop gebaseerd maximumtarief. Het model van FLOW/TKI 
zit eveneens vrij hoog. Engelse en Duitse kostenbenchmarks zijn beduidend lager 
en zijn bovendien geen modellen maar kosten uit de praktijk. Bij de inschrijving 
van DONG voor Borssele was de minister blij dat €2,7 miljard meer subsidiegeld 
vrijvalt dan waarmee eerder rekening werd gehouden; je zou echter ook kunnen 
zeggen dat ECN de kosten van Borssele veel te hoog heeft ingeschat!  
De te hoge inschatting door ECN geeft aan dat er problemen zijn met het 
gebruiken van het ECN-rekenmodel voor de locatievergelijking. Het ECN 
kostenmodel is de basis voor het zogenaamde duurder zijn van IJmuiden ver, 
waardoor de minister ten onrechte concludeert dat er meer subsidie moet worden 
betaald. Volgens mijn analyse zijn er geen €1,3 miljard meerkosten, maar 
ongeveer gelijkblijvende kosten: als de door mij berekende voordelen bovendien 
worden gecombineerd met (andere) voordelen volgens ECN zijn de investeringen 
voor IJmuiden Ver tussen €205 mln hoger en €435 mln lager. De hogere 
opbrengsten overtreffen ruimschoots de meerkosten.  
 
De business case voor IJmuiden Ver ten opzichte van windturbines in de 10-12 
mijls zone is sterk in het voordeel van IJmuiden Ver. De turbines in de 10-12 mijls 
zone van Hollandse Kust zuid staan een groot deel van het jaar in elkaars 
turbulentie. Het lijkt of de turbines dicht bij de kust vooral dienen om mee te 
tellen in het lijstje van geïnstalleerd vermogen.  
  
Als Nederland tenslotte in de offshore windindustrie internationaal een 
belangrijke rol wil gaan spelen en werkgelegenheid wil creëren zou het kabinet 
IJmuiden Ver als locatie moeten ontwikkelen. Dat laatste was tot 2014 de 
beoogde strategie en heeft, naast meer energieopbrengst een positiever lange 
termijn effect, dan het onderzoeken van turbines binnen de 10-12 mijls zone.  
 
De elektriciteitsvraag in Nederland is ca. 120.000 MWh per jaar. Wanneer op 
IJmuiden Ver en Borssele 6000 MW + 1400 MW wordt gerealiseerd, samen met 
ook 6000 MW op land (a 2500 vollasturen per jaar), wordt 470.000 MWh per jaar 
aan windenergie geproduceerd. De geproduceerde hoeveelheid windenergie dekt 
dan in 2023 bijna 40% van de elektriciteitsvraag in Nederland.  
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BIJLAGE: TKI FLOW vergelijking met ECN kostenmodel 
 
Het FLOW programma stelt bedrijven in Nederland in staat een leidende positie in 
te nemen op de internationale markt voor offshore windparken. FLOW is 
gefinancierd door TKI Wind op Zee. Partners in het FLOW model zijn naast 
marktpartijen Deltares, ECN en TenneT.  
 
De deelnemers aan TKI FLOW hebben een actueel kostenmodel ontwikkeld. In de 
vergelijking tussen het ECN model en het FLOW model concluderen ECOFYS/ECN24 
de volgende verschillen: 
• Het ECN model is gericht op ECN intern gebruik met als doel het ondersteunen 

van EZ en RWS met betrekking tot o.a. het vaststellen van SDE(+) 
basisbedragen.  

• Het TKI FLOW model heeft als doel het  Kwantificeren van LCoE kosten voor 
FLOW partners en algemeen geïnteresseerden.  

• In het TKI FLOW model is gekozen voor LCoE als maatstaf van kosten. Dit staat 
voor de minimale prijs die de ontwikkelaar van een windpark moet ontvangen 
voor elke geproduceerde MWh, berekend over de levensduur van een 
windpark. Het ECN model neemt als maatstaf van kosten de subsidie, welke 
niet gedurende de hele levensduur wordt uitgekeerd.  

• Op een case-by-case basis zijn er verschillen, waarbij het verschil in de LCoE 
tussen de -10% en +19% varieert. Deze verschillen vloeien voort uit de 
veelheid van ontwerpopties die mogelijk zijn in het ontwerp van een windpark 
op zee.  

• In vergelijkingen tussen de kostenmodellen geeft het ECN model 14% hogere 
investering/kosten geeft dan volgens FLOW/TKI.  

• De kosten van de funderingen zijn voor de 5MW windturbines in het ECN 
model significant hoger dan die voor de 3MW windturbines. Dit verschil is 
groter in het ECN model dan in het FLOW/TKI model (ECN: ~+60% per 
fundering, FLOW/TKI: ~+30% per fundering).  

• Voor de case van de Hollandse Kust neemt de LCoE toe van 3 MW naar 5 MW 
windturbines in het ECN model. De LCoE neemt af van de 3 MW naar 5 MW 
windturbines in het FLOW/TKI model.  

• De financeringsaannames van ECN zijn 8% hoger dan FLOW/TKI. In het ECN 
model wordt er gewerkt met een jaarlijks constante betaling van de som van 
rente en aflossing (een annui ̈teitenlening). In het FLOW/TKI model wordt er 
gerekend met een jaarlijks constante betaling van enkel de aflossing. Dit 
laatste resulteert in een lagere totale financieringskosten (niet verdisconteerd) 
maar een hogere netto contante waarde van de financieringskosten in het 
FLOW/TKI model. Bovendien gaan de modellen anders om met rentebetalingen 
voor de start van operatie van het windpark. In het FLOW/TKI model wordt 
gedurende de bouwfase de lening opgebouwd en daarmee de rentelast. In het 
ECN model wordt de lening geïntroduceerd bij start operatie, waardoor er 
geen rentelast wordt opgebouwd in het voortraject. Deze verschillen in de 

                                                
24 Afstemming kostenmodellen FLOW/TKI - ECN; ECOFYS en ECN 2014 
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definities van de leningen en afbetaling resulteren in een tot 8% lagere LCoE 
in het geval van het ECN model en verklaren het resterende verschil in LCoE, 
welke niet door de investeringskosten en energieopbrengst te verklaren was. 
Door het verschil in modellering van de geldstromen wordt een lagere LCoE 
berekend in het ECN model uit hogere investeringskosten en lagere 
energieopbrengsten.  

 
 
  
 
  

0057



 

27 

BIJLAGE: kostenmodel The Crown Estate 
 
The Crown Estate beschrijft in de ‘Offshore Wind Cost Reduction’ de 
kostencomponenten van wind op zee. De Pathways Study voegt daaraan de 
tijdscomponent toe, door rekening te houden met de groei van het aantal 
locaties, technologische ontwikkeling, beter supply chain en goedkopere 
financiering. Hierop wordt een aantal sensitivities losgelaten.  
Het uitgeven van meer locaties wordt over het algemeen gezien als een 
kostenverlaging doordat iedere nieuwe locatie innovaties in turbines en fundaties 
mogelijk maakt. Volgens het Crown Estate kostenmodel zullen exogene factoren 
als de huidige staalprijzen en lagere rentelasten het verschil tussen HK en 
IJmuiden Ver drastisch reduceren. 
 

 
 
 
Crown Estate heeft als base line een viertal verschillende hypothetische locaties, 
waarvan er twee overeenkomen met de Nederlandse situatie; resp. 25 en van 35 
m diep en 40 KM uit de kust. De locatie op 35 m diep heeft een windsnelheid 
welke is te vergelijken met IJmuiden Ver. Interessant is dat de LCoE tussen deze 
twee locaties volgens Crown Estate nauwelijks verschilt: de installatiekosten en 
de fundaties zijn duurder, maar de opbrengst is hoger: LCoE GBP 140/MWH 
(€165) resp. GBP 143/MWH (€168). Deze bedragen zijn te vergelijken met de 
kosten van TKI FLOW voor IJmuiden Ver.  
 
Vervolgens kijkt de studie hoe deze kosten door een combinatie van technologie, 
supply chain optimalisatie en financiering lager zouden kunnen worden: volgens 
het Crown Estate model zou de prijs voor IJmuiden Ver in 2020 liggen rond 
€109/MWH en voor HK rond €103/MWH.  
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BIJLAGE: internationale kostenvergelijking offshore wind  
 
Zowel het samenwerkingsverband TKI FLOW, het Britse Crown Estate en de 
offshore windsector concluderen dat offshore windparken komende jaren tot 40% 
goedkoper gerealiseerd kunnen worden. 

 
 
Grafieken: benchmark van Duitse en Engelse kosten van integrale offshore wind 
voor verschillende typen sites. Verwacht wordt dat in 2020 een kostenniveau van 
€100/MWH wordt bereikt voor de verder weg gelegen sites. Bron: DNV-GL 2014.  
 
De DONG inschrijving voor Borssele van 73 euro voor het park + 14 euro voor 
transport per MWh geeft een kostenniveau van €87/MWh. Blijkbaar zijn de kosten 
voor een windpark locaties nabij (Easy Site) al eerder bereikt dan twee jaar 
geleden werd voorspeld.  
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Over Ardo de Graaf 
 
Ardo de Graaf studeerde bedrijfseconomie en informatietechnologie. Tot 2001 
werkte hij voor KPMG als organisatieadviseur en later als zelfstandig adviseur. 
Voor KPMG Management Consulting ontwikkelde hij de benchmarking methodiek.  
 
Van 2005 tot 2009 adviseerde hij o.a. Rijkswaterstaat Dienst Noordzee en de 
Dienst der Hydrografie van het ministerie van Defensie. Sinds 2009 houdt hij zich 
bezig met het ontwikkelen van duurzame initiatieven in samenwerking met 
marktpartijen en overheden. Voor anderen ontwierp hij verschillende kleinere 
windturbines, als mede voor zichzelf.  
 
In zijn vrije tijd maakt Ardo zeilreizen naar Scandinavië en Schotland. Daarbij 
heeft hij persoonlijk de wind ervaren op de onderzochte offshore windlocaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagfoto (Adwen): storm offshore windpark 
 
Dit rapport is opgemaakt in lettertype Ecofont vera sans, waardoor  
minder toner nodig is bij het (toch) afdrukken van dit rapport.  
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 12:01 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Bezuidenhoutseweg 
Huisnummer: 27 29 
Postcode: 2594 AC 
Woonplaats: 'S-GRAVENHAGE 
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: NOGEPA 
Mede namens:  
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Zie bijlage 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Zie bijlage 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Zie bijlage 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Zie bijlage 
 
Reactie  
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Ministerie van l&M 
Directie Participatie 
Postbus 30316 
2500 GH Den Haag 

Teveris ingediend via www.bureau-energieprojecten.nl 

Referentie Contactpersoon Direct Tel. Nr. 

PP-16-30 

E-mail 

NffiEPA 
i•tl:'.lflll Afll)~[ Otl[ Ell GAH:<f<lOl 1.lll W 
rc-oovc11E ..ssoc1~ 11E 

a".... BezuidenholHseweg 27-29 
•à•" 2.S.94 AC. THf HAGUE 

Po~t 

ildtu 

telefoon 
e.maU 

w~~ito 

K.il.). 

BTW 

P.O. Bo" 11729 
2502 AS THE HAGUE 
The Netherlands 

+31 70 3478871 
lnfo@nogepa,nl 
www.nogepa.ni 

27095808 
Nl 44.65.295.801 

Den Haag, 

2g...09.2016 

Betreft: Zienswijze op de Ontwerprijksstructuurvisie Windenergie op Zee, Aanvulling gebied Hollandse Kust 
Zienswijze op de ontwerpkavelbeslulten 1 en Il windenergi egebied Hollandse Kust (Zuid) 

Geachte Directie Participatie, 

De Nederlandse Olie en Gas Ei<ploratie en Productie Associatie (NOGEPA) behartigt de gemeenschappelijke belangen 
van bedrijven die een vergunning hebben voor de exploratie, ontwfkkeltng en productie van koolwaters toffen (olie en 
gas) op land en offshore in Nederland. 

Samen met andere stakeholders in en rond óe Noordz.ee onélerzoel<t NOGIPA de mogellJkheden voor een 
geïn tegreerde benadering van alle actlv~tei ten op de Noordzee. Bekeken wordt hoe partijen samen kunnen bijdragen 
aan een duurzaam, veilig, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem op de Noordiee en tegelijkertijd kunnen werken 
aan een verbetering van het marîtierne ecosysteem. Zo iou op korte termîjn het aansluiten van productieplatforms 
voor olie of gas op offshore windparken {elektrificatie-van mijnbouwplatform~) kunnen zorgen voor een aanzienlijke 
besparing op de uitstoot van NOx en C02. 

NOGEPA heeft kennis genomen van de Inhoud van de Ontwerprljksstructuurvisie Windenergie op Zee. Aanvulling 
gebied Hollandse Kust en de ontwerpkavelbesluiten 1 en Il windenergiegebied Hollandse Kust (Zuid). NOGEPA ma<1kt 
graag gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in deze in te dienen. Gaarne wordt uw Directie verzocht om bij 
vaststelling van de definitieve rijksstructuurvisie c.q. besluiten rekening te houden met het navolgende. 

Onderzoek hellkopterbereikbaarheld mijnbouwplatforms 

Om onder alle weersomstandigheden vellig helikopterverkeer van en naar platforms te garanderen, is het 
uitgangspunt dat in de lucht rondom platforms bij voorkeur een afstand van 5 NM gehanteerd moet worden tot 
objecten zoals windturbines. Over de afstand tussen mijnbouwlocaties en windparken en over de vliegveiligheid In 
windparken is in de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 (hierna: Beleidsnota) een aantal acties opgenomen voor de 
planperiode 2016-2021. Dez.e acties zijn benoemd op pagina 114 van de Beleidsnota. Het betreft onder andere een 
onderzoek naar de t oepasbaarheid van een segmentbenadering voor de hefikopterbereikbaarhefd van 
mijnbouwplatfbrmen en de effecten van zogturbulentie van de windparken op helikopter5. Het onderzoek dat gaat 
over de hellkopterberelkbaarheid van mijnbouwplatforms heeft, zo btfjkt uit de onderzoeksopzet, de volgende 
doelstelling: 
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"Het doel van het onderzoek is om: 
- in algemene zin te bepalen of een voldoende veilige /uchtzijdige bereikbaarheid van offshore mijnbouwplatformen kon 
worden gerealiseerd bij een kleinere obstokelvrije zone don 5 NM in combinatie het concept von segmentnaderingen 
en/of andere oplossingen; 
- zo jo, of welke algemene randvoorwaarden daarvoor gelden; 
- op basis van de algemene randvoorwaarden, per mijnbouwplatform op basis van locatiespecifiek onderzoek 
maatwerkoplossingen voor te bereiden-" 

Zoals blijkt uit de hierboven geformuleerde doelstellingen en zoals tevens is overeengekomen tijdens bilaterale 
gesprekken tussen betrokken mijnbouwmaatschappijen en het ministerie van EZ voorziet dit onderzoek in een 
algemeen kader voor obstakelvrije zones en helikopterbereikbaarheid. Het algemene kader vormt op zijn beurt het 
uitgangspunt voor eventuele locatiespeci fleke oplossingen. NOGEPA merkt op dat de genoemde acties uit de 
Beleidsnota, waaronder het onderzoek naar de helikopterbereikbaarheid mijnbouwplatforms, nog niet zijn opgevolgd, 
Nu het bedoelde onderzoek als uitgangspunt di·ent voor locatiespecifiek maatwerk, hecht NOGEPA belang aan een 
spoedige uitvoering hiervan. Met belangstelling zien wij dan ook tegemoet hoe de actiepunten uit de Beleidsnota een 
plaats krijgen binnen het afwegingskader, alvorens deze wordt vastgesteld. 

Verdere proçes 

Zoals aangegeven moet bij de plaatsing van een windpark dat zich geheeJ of gedeeltelijk binnen de 5 NM-zone van een 
mijnbouwplatform bevindt worden gezocht naar een maatwerkoplossing. Met individuele mijnbouwondernemingen 
die binnen S NM in het bezit zijn van een mljnbouwopsporings- of winningsvergunning, dient- mede met het oog op 
eventuele aanwezige prospects en werkplannen - bilateraal te worden afgestemd. NOGEPA benadrukt dat het voor 
haar leden van cruciaal belang is dat deze afstemming t ijdig gebeurt, teneinde tot een door alle partijen gedragen 
maatwerkoplossing te kunnen komen en tevens een stap dichter bij systeemintegratie op de Noordzee te komen. 

Vanuit NOGEPA zijn wij gaarne bereid tot een nadere toelichting op bovenstaande zienswijze. Tot slot wordt het zeer 
op prijs gesteld wanneer NOGEPA ten aanzien van de verdere gang van zaken op de hoogte wordt gehouden. 

Motv~ 

J~~bî 
Secretaris-Generaal NOGEPA 
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 12:18 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De cijfers over zichtbaarheid (ongeveer 30% zichtbaarheid gedurende het jaar) zijn 
misleidend; de zichtbaarheid gedurende de zomer zal aanmerkelijk hoger zijn (naar 
verwachting van het KNMI ongeveer 50% van de tijd overdag, en dat zal bij nacht nog meer 
zijn (naar schatting 80% van de tijd; rode lichten op zee aan en uit knipperend). 
De visualisaties zijn misleidend; de windturbines van Luchterduinen, 3 MW) zijn helaas nu al 
goed zichtbaar vanaf de kust en een 8 MW turbine op 10 mijl uit de kust zal als 2 keer hoger 
worden waargenomen. 
De berekening van de meerkosten, besparingen en opbrengsten van het alternatief IJmuiden 
Ver, dat ecologisch gezien veel beter is dan de gebieden Hollandse Kust, is niet correct (zie 
ook Ardo de Graaf Advies). 
Geen rekening wordt gehouden met de (voor mij hoge) waarde van een rustgevende lege 
horizon op zee. Dringend verzoek: verpest die horizon niet!    
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
De cijfers over zichtbaarheid (ongeveer 30% zichtbaarheid gedurende het jaar) zijn 
misleidend; de zichtbaarheid gedurende de zomer zal aanmerkelijk hoger zijn (naar 
verwachting van het KNMI ongeveer 50% van de tijd overdag, en dat zal bij nacht nog meer 
zijn (naar schatting 80% van de tijd; rode lichten op zee aan en uit knipperend). 
De visualisaties zijn misleidend; de windturbines van Luchterduinen, 3 MW) zijn helaas nu al 
goed zichtbaar vanaf de kust en een 8 MW turbine op 10 mijl uit de kust zal als 2 keer hoger 
worden waargenomen. 
De berekening van de meerkosten, besparingen en opbrengsten van het alternatief IJmuiden 
Ver, dat ecologisch gezien veel beter is dan de gebieden Hollandse Kust, is niet correct (zie 
ook Ardo de Graaf Advies). 
Geen rekening wordt gehouden met de (voor mij hoge) waarde van een rustgevende lege 
horizon op zee. Dringend verzoek: verpest die horizon niet!    
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ja. Verlies van zicht op ongerepte horizon op zee overdag en 's nachts. Wat een ramp: een 
ondergaande zon met daarvoor windmolens en 's nachts series aan- en uitknipperende rode 
stoplichten op zee!   
 
Reactie  

0059



 
 
Verzonden: Donderdag 29 september 2016 12:35 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De cijfers over zichtbaarheid (ongeveer 30% zichtbaarheid gedurende het jaar) zijn 
misleidend; de zichtbaarheid gedurende de zomer zal aanmerkelijk hoger zijn (naar 
verwachting van het KNMI ongeveer 50% van de tijd overdag, en dat zal bij nacht nog meer 
zijn (naar schatting 80% van de tijd; rode lichten op zee aan en uit knipperend). 
De visualisaties zijn misleidend; de windturbines van Luchterduinen, 3 MW) zijn helaas nu al 
goed zichtbaar vanaf de kust en een 8 MW turbine op 10 mijl uit de kust zal als 2 keer hoger 
worden waargenomen. 
De berekening van de meerkosten, besparingen en opbrengsten van het alternatief IJmuiden 
Ver, dat ecologisch gezien veel beter is dan de gebieden Hollandse Kust, is niet correct (zie 
ook Ardo de Graaf Advies). 
Geen rekening wordt gehouden met de (voor mij hoge) waarde van een rustgevende lege 
horizon op zee. Dringend verzoek: verpest die horizon niet!    
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
De cijfers over zichtbaarheid (ongeveer 30% zichtbaarheid gedurende het jaar) zijn 
misleidend; de zichtbaarheid gedurende de zomer zal aanmerkelijk hoger zijn (naar 
verwachting van het KNMI ongeveer 50% van de tijd overdag, en dat zal bij nacht nog meer 
zijn (naar schatting 80% van de tijd; rode lichten op zee aan en uit knipperend). 
De visualisaties zijn misleidend; de windturbines van Luchterduinen, 3 MW) zijn helaas nu al 
goed zichtbaar vanaf de kust en een 8 MW turbine op 10 mijl uit de kust zal als 2 keer hoger 
worden waargenomen. 
De berekening van de meerkosten, besparingen en opbrengsten van het alternatief IJmuiden 
Ver, dat ecologisch gezien veel beter is dan de gebieden Hollandse Kust, is niet correct (zie 
ook Ardo de Graaf Advies). 
Geen rekening wordt gehouden met de (voor mij hoge) waarde van een rustgevende lege 
horizon op zee. Dringend verzoek: verpest die horizon niet!    
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ja. Zicht op ongerepte horizon gaat verloren. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Waarom wordt niet gekozen voor een locatie IJmuiden Ver? 
Geeft u svp een correct beeld van de zichtbaarheid overdag in alle jaargetijden en ook 's 

0059



nachts. 
Welke waarde geeft u als bestuurder het recht om iets dat voor velen van groot belang is - 
ongerepte horizon op zee - te vernietigen? Democratie is meer dan 50%+1.  
 
Reactie  
 

0059



 
 
Verzonden: Donderdag 29 september 2016 12:38 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Postbus 
Huisnummer: 41920 1AA1400 
Postcode: 1009 DC 
Woonplaats: AMSTERDAM 
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Nuon/Vattenfall 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Zie bijlage  
 
Reactie  
 

0060



PoS1bUs 41920, 1009 DC Amsterdam 

Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunl Onlwerpkallelbesluiten Hollandse Kust (zuid) 1/11 

Postbus 248, 2250 AE Voorschoten 

(digitaal via bureau-energiepr.ojeclen nl) 

Onderwerp 
Zienswijze Ontwerpkavelbesluiten windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) 1111 

Geachte heer Kamp, 

N V Nuon Energy 
nuon.nl 

Contact 

Telefoon 

Loo code 1M1400 
Postbus 41920 

1009 DC Arnsterdell' 

Datum 
28 september 20·1 s 

Hierbij maakt Nuon, onderdeel van Vattenfall graag gebruik van de mogelijkheid om haar zienswijze 
te geven op het OntwerpkavetbeslUit 1 W1ndenerg1egebied Hollandse Kust (zuid) en het 
Ontwerpkavelbesluit Il windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) (hierna; Onlwerpkavelbeslu1ten). 
welke tot en met 29 september 2016 ter inzage liggen 

Nuon steunt de voor de- grootschalige uitrol van wind op zee gekozen systemàllek waarin subsidie 
en vergunning gekoppeld worden. Door een tendersysteem met competitie tussen marktpartijen 
wordt de Uitrol van windparken op zee op een zo kostenefficiênt rnogelijl~e wijze gerealiseerd. 
Daarbij 1s het van belang dat enkel bewezen doelmatige, transparante en noodzakelijke 
voorschriften worden gesteld waarbij de (kosten)lmpact van deze maatregelen proportioneel, 
uitvoerbaar en redelijk is. Tot slot is het van belang dat alle voorschriften - waarvan enkelen 
(zullen) volgen uit andere besluiten dan het Kavelbesluit · bekend zijn ten tlJde van de tender 

Transparantie over voorschriften en kosten 
Op dit moment is er nog onduidelijkheid ten aanzien van de vereisten en kösten als gevolg van 
doorvaart en medegebruik Nuon benadrukt dat het waarborgen van de veiligheid significante inzet 
vraagt die -voor het deel dat voor rekening komt van de ontwikkelaar/operator- meegenomen dient 
te worden in hel projectontwerp. Daarnaast zijn er ook vereisten inet betrekking tot verlîchting, 
welke niet In het Kavelbeslult vernoemd staan of naar verwezen worden. Nuon verzoekt hierbij om 
een uitputtend overzicht te verschaffen zodat alle aan de tender deelnemende marktpartijen op 
basis van gelijke informatie hun project en bieding kunnen voorbereiden . 

Kavel begrenzing 
In 4 4 2 wordt gesproken over eventuele comf'Jensatie voor zandwinning als gevolg van 
kabelroutes. Hier ontbreekt de vermelding dat dil de kabels van Tennet betreft, aangezien de 
kabels van de windparkontwikkelaar (tot aan het onderstation) binnen het Kavelbesluit vallen. 

Turbinevermogen 
De Ontwerpkavelbesluiten bevatten ten aanzien van turbinegrootte enkel een minimumeis van 
6MW (Voorschrift 2 7) Nuon is groot voorstander van de rnogeliJKhe1d om turbines van meer dan 
1 OMW te plaatsen. Volgens onze informatie is het waarschijnlijk dat er te zijner tijd turbines van 
12MW beschlkbaar zullen zijn Meer vermogen per turbine betekent lagere investeringskosten en 
beperktere ecologische impact 

tJ V Nuon Energy 1s.houdem1aa1s,;happ11-ian Jjg Nuon-<Jr""~ 
11 V 11\J\lO E"br9y"' 1ngescllrevfl1 l:ll/de l{arn•r van Koopi1•r11;1~I onuer nlJnmer 332;12?46 e<1 •l•ll.11~ • govctl19u ," Álrl>l•r..JltHI 
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Nilll 

In de OntwerpKavetbesluiten worm zowel gesproKen over ge·mstalleero vermogen ais over nom1naa1 

vermogen. Nuon verzoekt èén van beide termen consistent toe te passen in alle regelgeving en de 
definilfe le verduidelijken. In de begripsbepalingen (Voorschrift 1) wordt nu gerefereerd aan 
'normale condities' en 'continu gebruik', maar het Is niet helder wat hieronder wordt verstaari. 

Booronderzoek 
In de toelichting staat mogelijk een verdergaande omschrijving van voorschrift 4 .5. In 4 5.c staal dat 

op basis van het nader Inventariserend Veldonderzoek (IVO, voorschrift 5.a) aanvullend onderzoek 
nod1g kan zijn. Uit 4.5.d blijkt dat de ontwikkelaar de eerste vijf meter van de boorkernen - indien 
aanwezig - t;>ewaard en beschikbaar st~Jt aan de overheid. BE;!ide '(oorschriften zijn akkoord wat 

Nuon betreft., In 6 7 3 en 6. 7 A wordt echter vermeld dat de vergunninghouder wordt verzocht 

aanvullend geo-afcheologisch onderzoek te verrichten op de boorkernen - zonder daarbij te 

specificeren dat Uit het IVO hiertoe aanleiding moet blijken. Nuon vèrzoekt om de paragrafen 6. 7 .3 

en 6 7 4 beter te laten aansluiten bij de voorschriften. 

Borssele 
Tot slot verwijst Nuon graag nog naar een aantal punten zoals reeds ingebracht In onze zienswijzen 
op dé Ontwerpkavelbeslulten voor windgebied Borssele ten aanzien van veiligheidszones rondom 

de inter-array kabels , de voorschriften len aanzien van reparatie- en onderhoudszones van 
telecomkabels en de îndex-at1e van de bankgarantie. Aangezfen uit de reactie op de consultatie Is 

gebleken dat hier geen aanpassing op zal plaatsvinden. kiest Nuon er voor om deze punten niet 

nogmaals uitgebreid op te nemen Dat neemt echter niet weg dat Nuon van menlng blljft t'lat 

wijziging van de Ontwerpkavelbesluiten op deze punten wenselijk blijft. 

Nuon heeft op basis van haar ruime ervarlng met windenergie op zee, zowel in Nederland, 
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk als Denemarken en Zweden, In deze zienswîjze een aantal 

suggesties gedaan waarvan Wij overtuigd zijn dat deze iullèn bijdragen aan een succesvolle 
realisatie van de doelstellir:igen uit het Energ ieakkoord met betrekk,ng tot windenergie op zee. Wij 

verzoeken lJ voor het vaststellen van de definitieve Kavelbesluiten bovenstaande zienswijze te 
verwerken. Uiteraard is Nuon graag bereid haar ideeèn en de. inho~1d van deze z1enswijze nader toe 

te lichten 
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 13:16 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Marten Meesweg 
Huisnummer: 5  
Postcode: 3068 AV 
Woonplaats: ROTTERDAM 
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Eneco 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
zie bijlage 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
zie bijlage 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
ja, zie bijlage 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
ja, zie bijlage 
 
Reactie  
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Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Kavels Hollandse Kust (zuid) 1/11 
Postbus 2'48 
22.SOAE Voorschoten 

Onderwerp~ zienswijze 

Ons kenmerk: Luchterduinen/zienswijze HKZ 1/11 

Datum: 27 september 2016 

Geachte heer, mevrouw, 

Namens Clusius C.V. (hiema: 'Clusius') dienen wij hierbij een zienswijze in op de ontwerp
kavelbesluiten voor de offshore wind kavels Hollandse Kust Zuid 1 en ll. Deze zienswijze richt zich 

tegen de beide ontwerpbesluiten. 

Inleiding 
ChJsius exploiteert het offshore Windpark Eneco Luchterduinen (hierna : 'Luchterduinen'), dat bestaat 

uit 43 windturbines met een capaciteit van elk 3.0 MW, derhalve in totaal 129 MW. Alhoewel Clusius 

een voorstander is van een voortvarende aanpak teneinde de doelen van het Energieakkoord tijdig te 

realiseren, hebben wij ook kritiek op de ontwerp-kavelbesluiten voor Hollandse Kust Zuid (hierna; 
'HKZ'). Onze kritiek richt zich op het feit dat (1) bij de besluitvormlng ten aanzien van de 
kavel besluiten onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van Clusius als exploitant van 

Luchterduinen, en {ii) dat de besluiten onrechtmatig zijn omdat hierin niet is voorzien in compensatie 

van de door Cluslus te lijden schade. Dit zullen wij hierna toelichten. 

Effecten 1-ft<Z op Luchterdulnen 
De kavels 1 en Il voor HKZ zl)n geprojecteerd ten zuidwesten van Luchterduinen, op een afstand van 

slechts 1.000 meter van de dichtstbijzijnde windturbines van Luchterduinen. In de als Bi!lage 1 bij 

deze zienswijze gevoegde tekening wordt dit duidelijk geïllustreerd. Bij de meest voor·komende 
windrichting (zuidwest) betekent dlt substantiële 'wlndafvang'. Hierdoor neemt de wind, en daarmee 

de effect iviteit, voor de windturbines in t"tet windpark Luchterduinen af. 
Daarnaast zorgen de voorziene windparken, wanneer deze te dicht op Luchterduinen wordt 

geplaatst, ook voor een toename van de turbulentie, mogelijk tot boven de waarden waarvoor de 

turbines van Luchterduinen zijn ontworpen. Dit leidt tot hogere belastingen op de componenten in 
de turbines in Luchterduinen en, als resultaat hiervan, een verminderde levensduur. Beide effecten 

hebben een substantiële afname van de productie van Luchterdulnen tot gevolg, 

In het verleden hebben wij dit reeds meermalen aan de Minister kenbaar gemaakt. Wij hebben 

daarbij een notitie overlegd waaruit blijkt dat bij een afstand van ten minste lwee kilometer ten 

opzichte van de dichtstbijzijnde windturbines van Luchterduinen de verdeling van de lasten optimaal 

zou 1ijn. In dit scenario is de gezamenlijke energieproductie van HKZ en Luchterduinen gelijk aan het 

referentiescenario met 1 km afstand. Dit betekent dat in dezelfde mate wordt bijgedragen aan het 

behalen van de doelstellingen in het Energieakkoord. 
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De notitie van 10 maart 2016 voegen we nogmaals als bijlage 2 bij de2e brief. In de door ons 

voorgestelde wijze van inpassing van de kavels 1 en Il zou de schade voor Clusius aanzienlijk kunnen 

worden beperkt. 

Wij zijn dan ook bijzonder teleurgesteld dat in de ontwerpbesluiten desalniettemin slechts 1 

kilometer afstand tussen luchterduinen en de kavels van HKZ Is opgenomen. Dit leidt tot een 

onnodig groot nadelig effect op de productie van Luchterduinen. Die schade is zonder meer 

onevenredig, enenijds gezien de omvang daarvan en anderzijds gezien het feit dat de2e op 

eenvoudige wijze aanmerkelijk kan worden beperkt. Dit wordt hierna onder 'Schade' toegelicht. 

Schade 

Indien de ontwerpbesluiten ongewijzigd zouden worden vastgesteld, verminderd door de daarmee 

ontstane reële verwachting van een mindere productie en mindere levensduur van het windpark 

Luchterduinen, de waarde van dat Windpark en van de exploitatie daarvan. Deze schade wordt direct 

geleden. 

Vanaf het moment dat de windturbines van de kavels 1 en Il van HKZ worden gerealiseerd, zal Clusius 

schade lijden als gevolg van een vermlnderde productie van luchterdulnen. Daarnaast nemen de 

onderhoudskosten mogelijk toe ten gevolge van een hoger turbulentieniveau. De omvang van de 

schade kan op dit moment nog niet nauwkeurig worden vastgesteld aangezien nog niet bekend is 

welk turbinetype zal worden gerealiseerd en in welke formatie de turbines zullen worden opgesteld. 

Onvoldoende onderzoek en onvoldoende belangenafweglog 

In de ontwerp-kavelbesluiten wordt aangegeven dat "zoveel als mogelijk rekening Is gehouden met 

de belangen van exploitanten van nabijgelegen windparken".1 Zo zou In plaats van voor 2100 MW 
gekozen zijn voor windparken van 1400 MW (verdeeld over vier kavels). Deze stelling is op zichzelf al 

onbegrijpelijk. In de huidige kavels 1 en Il van HKZ is onvoldoende ruimte voor 1400 MW. Om dit 

mogelijk te maken wordt het gebied van de nijksstructuurvisie windenergie op zee uitgebreid van 10 
naar 12 mijl uit de kust (Rijksstructuurvlsle Aanvulling Hollandse Kust). 

Daar komt bij dat de omvang van de windparken op de HKZ-kavels slechts secundaire invloed heeft 

op de verstoring van luchterduinen. Deze verstoring wordt primair veroorzaakt door de korte 

afstand in de dominante Windrichting tussen de kavels 1 en Il en Luchterduinen. In de 
ontwerpbesluiten wordt teh onrechte verondersteld dat de omvang, en niet de afstand bepalend zou 

zijn. Dit is onjuist. Juist de afstand - of het ontbreken van voldoende afstand- is in belangrijke mate 

bepalend voor de omvang van de negatieve gevolgen die zuilen worden ondeNonden. 

Ten slotte blijkt uit het (inmiddels openbare) rapport van ECN, dat blijkens de ontwerp

kavelbesluiten aan deze stelllngen van de Minister ten grondslag heeft gelegen, dat de keuze voor 

1400 MW in plaats van 2100 MW, wat daar verder ook va11 zij, niet is ingegeven door de belangen 

van Clusius als exploitant van windpark Luchterduinen maar door de wens de zog-effecten binnen de 
op de kavels 1 en Il te realiseren windparken te verminderen. 

In de ontwerpbesluiten wordt overwogen dat desalniettemin de opbrengst van die windparken 'kan 

afnemen' als gevolg van de realisatie van de windparken op de kavels 1 en Il van HKZ. De 

opbrengstverliezen 2ijn door ECN berekend op 7,8% voor lucnterduinen en 1,6% voor Prinses Amalia 

en Egmond aan Zee, die op 15 en 21 kilometer afstand liggen van de kavels 1 en Il van Hl<2. 

Vervolgens wordt opgemerkt dat het nadeel 'aanzienlijk kleiner' zal zijn omdat (i) het om een beperkt 

aantal jaren gaat en (ii) de afname van de productie in de toekomst ligt, vanaf ca. 2022, waardoor de 

1 Zie onlwerp-kavelbesluiten HKZ kavels 1 en Il, p. 18 
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gederfde Inkomsten netto contant lager zouden zijn. Cluslus Is het met deze visie niet eens. 

Luchterdulnen is sinds 2015 operationeel en heeft een verwachte levensduur van 20 jaar. Clusius zal 

dus gedurende 14 jaren opbrengsten derven. Het is niet duidelijk op grond waarvan de Minister van 

oordeel is dat dit slechts 'een beperkt aantal jaren' is, noch wat de relevantie hiervan is. Evenmin 

vermogen wij de relevantie in te zien van de opmerking dat de omzetderving netto contant lager is. 

Het gaat niet aan de schade die Clusîus direct zal lijden door de waardedaling van het project, en op 

termijn zal lijden door de verminderde productie en de afname van de levensduur, te bagatelliseren . 

VoörClusius betekent het immers substantiële schade. 

Ten onrechte is in de ontwerpbesluiten niet begroot wat de schade zal zijn - dat er schade zal zijn, 

staat gelukkig niet ter discussie - en hoe die schade zich verhoudt tot de inhoud van de besluiten. 

Ook aan de stelling dat het nadeel 'aanzienlijk kleiner' zal zijn -wat daar verder ook van 1ij- wordt ih 

de ontwerpbesluiteh ten onrechte geen conclusie verbonden. Voor zover er wordt bedoeld dat het 

belang van realisatie van de Windparken op de beide kavels zwaarder weegt dan het nadeel dat 

Clusius hiervan zal lijden, merken wij op dat dit niet wordt gesteld of onderbouwd. 

De Minister merkt nog op dat "uit berekeningen van de exploitant van windpark Luchterduînen blijkl 

dat door het verschil in omvang van de vier kavels samen (1.400 MW) în vergelijking met die omvang 

van het windpark Luchterduinen (129 MW), het per saldo niet gunstiger is om met de kavels meer 

dan 1 kilometer afstand te houden van het bestaande windpark." 

Het is Clusius niet bekend waar de Minister deze conclusie op baseert. Zelf hebben wlj dit nooit 

aangegeven. Zoals gezegd heeft Clusius in tegendeel juist aangegeven dat met een afstand van twee 

kilometer de totale energieproductie van HKZ en Luchterdulnen wordt geoptimaliseerd, en dus 

Luchterduinen geen onnodig groot nadelig effect op de productie ondervindt. Er ls dan nog steeds 

sprake van een nadeel dat moet worden vergoed, maar dit nadeel Is dan beduidend minder groot 

dan in het thans voorgestelde geval van een afstand van slechts één kilometer. 

Gelet op het voorgaande verzoeken wij u dan ook: 

a. om de door Clusius te lijden schade te beperken door de ontwerpen van de kavels 1 en Il 

zodanig te herzien dat deze op een afstand van ten minste 2 kilometer van de dichtstbijzijnde 

windturbines van L1,1chterduinen zijn gelegen en voorschriften op te. nemen dat het 

turbulentleniveau binnen de ontwerpparameters van Luchterduinen gebracht dient te 

worden door de e)(ploitant van HKZ; 
b. te bepalen dat Clusius wordt gecompenseerd voor de door haar te lijden schade. 

(Geen) uitbreiding van 10naar12 mijl 

Daarnaast willen w ij wijzen op de mogelijkheid dat de Uitbreiding van het gebied van de 

Rljksstructuurv!sie windenergie op zee van 10 naar 12 mijl geen doorgang zal vinden. Als dat het 

geval is, zullen de ontwerpen voor de kavels 111 en IV niet ongewijzigd kunnen blijven, en zal er ruimte 

ontstaan om de kavels 1 en Il van HKZ o~nleuw in te delen. Wij verzoeken u dan ook om in die situatie 

de indeling van de kavels 1 en Il te wijzigen met het oog op het minimaliseren van de schade voor 

Clusius. 

Risicoverdeling 

Van belang is op te merken dat geen sprake Is van schade die tot het risico van Clusius behoort. De 

real isatie en exploitatie van een windpark geschiedt op basis van een zeer nauwkeurige 

risicoinschatting, op basis waarvan ook de noodzakelijke subsidies worden verstrekt. Er Is derhalve 

geen sprake van een project waarin op basis van normale marges voor risico's en kansen wordt 
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geïnvesteerd, maar van een project met een maatschappelijk belang dat alleen op basis van een 

nauwkeurige afbakening van risico's en met steun van de overheid kan worden gerealiseerd. In die 

context behoren de gevolgen van latere overheidshandelingen waarmee ih de risico-inschatt ing geen 

rekening Is gehouden, geheel voor rekening van diezelfde overheid te komen. 

Speciale last 

Clusius onderscheidt zich nadrukkelijk van alle andere partijen die de gevolgen van de kavelbesluiten 

ondervinden. De schade waar het nu om gaat, het waardeverlies en het verlies aan 

productieopbrengst, komt Immers alleen bij de zeer beperkte groep van eigenaren en exploitanten 

van nabijgelegen andere windparken neer. 

Voorzienbaarheld 

Voor zover u van mening bent dat de schade voor Clusius op het juridische relevante moment 

voorzienbaar zou zijn geweest en op die grond niet voor vergoeding in aanmerking zou komen, is dit 
onjuist. De locaties van de kavels 1 en Il van HKZ zijn pas in september 2014 bekend gemaakt. Clusius 

had haar definitieve investeringsbeslissing ten aanzien van Luchterduinen al geruime tijd eerder 

bekend gemaakt. Het was voor Clusius op het moment van haar investeringsbeslissing derhalve niet 

redelijkerwijs voorzienbaar dat Luchterduinen zou komen te liggen in de noordoostelijke hoek van 

het gebied dat per september 2014 is aangewezen voor windenergie op zee, en dat er dus sprake zou 

kunnen zijn van schade door een verminderde opbrengst en verminderde levensduur. 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande Is Clusius van mening dat in de ontwerp-kavelbesluiten onvoldoende 

rekening is gehouden met haar belangen. Enerzijds omdat niet is tegemoetgekomen aan haar 
redelijke verzoek om de afstand tussen de kavels 1 en Il van Hl<Z en de dichtstbijzijnde windturbines 

van Luchterduinen te vergroten tot ten minste twee ki lometer, en anderzijds omdat in de ontwerp

kavelbeslulten niet Is voorzien ln een compensatie voor de door Clusius te lijden schade. 

Wij verzoeken u dan ook: 

1. het ontwerp van de belde kavels zodanig te herzien dat de afstand tussen deze kavels en de 

dichtstbijzijnde Windturbines van Luchterduînen ten minste twee kilometer bedraagt en 

voorschriften op te nemen dat het turbulentleniveau binnen de ontwerpparameters van 

Luchterduinen gebracht dient te worden door de exploitant van HKZ; 

ll. te bepalen dat Clusius zal worden gecompenseerd voor de door haar als gevolg van de 
realisatie en exploitatie van de windparken op de kavels 1 en Il van Hl<Z te lijden schade; 

111. indien de Rijksstructuurvisie Aanvulling Hollandse Kust geen doorgang zal vinden de indeling 

van de beide kavels te herzien omdat de vrijkomende ruimte mogelijkheden biedt ohl de 

negatieve effecten op luchterduînen sterk te verminderen (zoals door Clusius 

gekwantificeerd in eerder gedeelde berekeningen). 

Moogachtend, 

namens Cluslus, 
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Bijlage 1: Tekening van de ligging van de verschillende windparken 

Het windpark Eneco luchterduinen is aangegeven door middel van een rode cirkel. 
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Bijlage '2: Berekening iogverliezen voor Hollandse Kust Zuid en 11ichterflulnen 
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 13:44 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Marten Meesweg 
Huisnummer: 5  
Postcode: 3068 AV 
Woonplaats: ROTTERDAM 
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Eneco 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Zie bijlage 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Zie bijlage 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ja, zie bijlage 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Zie bijlage 
 
Reactie  
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Bijlage 1: Tekening van de ligging van de verschillende windparken 

Het Prinses Amaliawindpark is aangegeven door middel van een rode cirkel. 

~ Windparken 
700MW 

- Bestaande en in aanbouw 
:!016 zijnde windparken 

~2015 - Aangewezen gebieden 

rwJ Voorgestelde gebieden 
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 13:59 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Kust bewoners. 
Horizonvervuiling. 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 14:04 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Horizonvervuiling 
 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 14:13 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Greensforge Drive 
Huisnummer: 62  
Postcode: TS17 5LZ 
Woonplaats:  INGLEBY BARWICK, STOCKTON ON TEES, UK 
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: European Subsea Cables Association 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Yes, the layout is too close to existing submarine cables 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Yes, the rights of existing cable owners to maintain their infrastructure without infringement 
have been overlooked 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
We are the European Trade Body for Submarine cables and our members are impacted by 
your plans 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
We request that industry guidelines are adhered to. 
 
Reactie  
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Registered Office: 62 Greensforge Drive, Ingleby Barwick,  
Stockton-on-Tees, TS17 5LZ, UK 

Company No. 7697927, VAT No. 119 8469 75 
 

 

 
Omgevingsmanager Wind op Zee 
Rijkswaterstaat Zee en Delta 
Afdeling Vergunningverlening 
Lange Kleiweg 34 
2288 GK Rijswijk 
Postadres: Postbus 556 
3000 AN Rotterdam 
  

 
Project Manager POOL  
Ministry of Economic Affairs 
Bezuiderhoutseweg 73 
2594 AC, The Hague 
  

 

28th September 2016 

 

Dear  

Re: Dutch National Water Plan revision:  Filing to ‘Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee 
Aanvulling gebied Hollandse Kust’ 

The European Subsea Cables Association (ESCA) is an organisation of submarine cable owners, 

operators and suppliers, primarily aimed at promoting marine safety and protecting cable 

installations in European and surrounding waters.  It has come to the attention of ESCA via a number 

of its members that the development of Offshore Wind Farm parks in Dutch Territorial Waters (and 

its EEZ) may be being conducted without the full and proper consideration of the existing assets of 

telecommunications cable owners, which is of significant concern.  Please accept this letter as formal 

notification by ESCA of these concerns. 

Submarine telecommunications cables carry more than 98% of international internet, data, and 

telephone traffic and as such should be considered as critical international infrastructure.  The ability 

to maintain these live links in an operational state is critical to many aspects of modern life, and the 

ability for these repairs to be completed in a timely manner is crucial to enable the 

telecommunication networks to continue to function with the high level of reliability and availability 

that is required by the networks customers.  
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Registered Office: 62 Greensforge Drive, Ingleby Barwick,  
Stockton-on-Tees, TS17 5LZ, UK 

Company No. 7697927, VAT No. 119 8469 75 
 

Since April 2014, various industry members became aware of plans of the Dutch government to 

licence three large offshore areas called Borssele, Zuid Holland and Noord Holland for the purposes 

of installing wind farm parks.  However, it was not until May 2015 that various cable owners were 

first directly contacted.  Discussions were held, including meetings in the UK in June 2015 and 

October 2015.  During these discussions the Dutch government was made aware of the separation 

distances required between submarine telecommunications cables and wind park assets.   We are 

also aware of a UK based external consultancy which we understand was employed specifically to 

address the concerns of the telecommunication cable operators.  The telecom operators formerly 

raised their concerns during these various discussions and were assured these concerns would be 

considered seriously. However, despite this, it appears that the Dutch government has ignored this 

input in both the current National Water Plan, and the future amendments to the Water Plan within 

the 12-nautical mile limit, the so called ‘Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling 

gebied Hollandse Kust’.  Given that, as of June 2016, the Borssele concession (I & II) has been 

awarded without recognition of our industry needs, ESCA members have now escalated their 

concerns to the ESCA Executive Committee, as this is of grave concern to our industry. 

ESCA, as a responsible Trade Association produced guidelines concerning the proximity of offshore 

renewable energy installations to existing submarine telecommunication cables.  ESCA Guideline 6 

(attached) has been publicly available (via UKCPC & SCUK) since October 2003, and also through the 

global industry body, the International Cable Protection Committee (ICPC) Recommendation 13 (also 

attached). These Guidelines provide the background and recommendations for separation between 

new Offshore WTG Structures (Wind Turbine Generator Structures) and live submarine 

telecommunication cables, which have been developed over a number of years by experts in both 

the telecommunications and renewable energy sectors. These Guidelines have also been endorsed 

by other Government agencies such as the UK’s Crown Estate.  It is these requirements that the 

Dutch government appear to have ignored. 

The Netherlands is a signatory to UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982).  

Regarding submarine cables, Article 79 (2 & 5) requires that upon the Continental Shelf, a Coastal 

State shall not ‘impede the laying or maintenance of such cables’ and ‘when laying submarine cables 

or pipelines, States shall have due regard to cables or pipelines already in position. In particular, 

possibilities of repairing existing cables or pipelines shall not be prejudiced.’  ESCA believes that the 

actions of the Dutch government, despite the representations of a number ESCA members & 

submarine cable industry experts, contravene these obligations.  Of further concern is the proposal 

to extend the Zuid Holland and Noord Holland areas further, landward beyond the 12-nautical mile 

limit into Dutch Territorial Waters.  Whilst ESCA recognises the rights of Coastal States within their 

Territorial Waters, as ESCA has been made aware of the filing date for this ‘Ontwerp-

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust’consultation process, and 

given that previous representations were seemingly dismissed, it hereby files these comments for 

the due date of 29th September 2016. 
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Please can you confirm receipt of this letter, and provide re-assurance to ESCA (and its members in 

both the telecommunication and power cable sectors), that the Dutch Government takes this issue 

seriously, acknowledges the ESCA Guideline 6 (and/or ICPC Guideline 13), and confirms that the 

rights of existing cable owners to freely maintain their existing submarine cable assets will not be 

impeded or prejudiced by any of the offshore wind developments in the Dutch sector. 

ESCA have common goals with The Netherlands, in wishing to share the seabed in harmony with 
other seabed users, and would be delighted to support further discussions between submarine cable 
operators and the Dutch government, if needed.  
 

Yours sincerely, 

 

 

 

Virgin Media / Liberty Global 
 

ESCA Chairman 
 

Attachments: 

ESCA Guideline 6 

ICPC Guideline 13 
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Document	History	

Any	party	wishing	to	propose	a	change	to	this	document	should	address	the	proposed	change	
to	the	Chair	of	the	Renewables	and	Power	Cables	(RPSG)	Subgroup	of	The	EUROPEAN	SUBSEA	
CABLES	ASSOCIATION	(ESCA).	The	RSG	will	then	review	the	proposed	change	and	consider	re
convening	the	Technical	Working	Group	("TWG")	to	discuss	the	proposal.	Once	the	RSG	(and	
TWG,	if	appropriate)	are	satisfied,	their	findings	and	the	revised	document	will	be	presented	
to	 the	ESCA	Plenary	and	other	 respective	bodies	 for	approval.	Only	when	all	parties	have	
approved	the	changes	will	the	document	be	re issued.		

All	changes	to	this	document	will	be	recorded	in	the	tracking	table	below.	
	

Issue	No.	 Name	 Comments	 Date	
1	 	 Initial	Issue	 Oct	2003	
2	 	 Revision	to	format	 Sept	2006	
3	 	 Interim	revision	–	text	and	added	

diagrams	to	account	for	Multiple	turbine	
arrays	

Sept	2010	

4	 	 Major	revision	and	re write	with	cross
sector	input	via	a	TWG	

Aug	2012	

5	 Secretary	 Rebranding	to	ESCA	 	Mar	2016	
	

This	document	is	the	result	of	a	successful	collaborative	exercise	involving	a	wide	range	of	
industry	 and	 stakeholder	 representatives.	 It	 is	 the	product	of	 a	best	practice	 approach	 to	
minimising	the	prospect	of	future	disputes	whilst	maximising	seabed	development	through	
the	 adoption	 of	 the	 principle	 of	 sharing	 the	 seabed	 in	 a	 manner	 that	 is	 both	 safe	 and	
sustainable.		

The	authors	would	 like	to	thank	DECC,	BIS/DCMS,	MMO,	Marine	Scotland	and	OFGEM	for	
their	support	in	the	process	leading	to	the	generation	of	this	document.	

Disclaimer		

The	information	contained	in	this	document	has	been	compiled	by	the	Renewables	Sub Group	
("RSG")	of	ESCA,	this	being	the	successor	organisation	to	SUBSEA	CABLES	UK	(SCUK),	which	
succeeded	the	United	Kingdom	Cable	Protection	Committee	("UKCPC").		

This	 document	 is	 based	 upon	 the	 combined	 experience	 and	 knowledge	 of	 the	 submarine	
telecommunication	 cable	 industry,	 the	offshore	 renewable	 energy	 industry	and	The	Crown	
Estate.	 It	 is	 published	 in	 good	 faith	 with	 the	 aims	 of	 promoting	 the	 highest	 standards	 of	
construction,	 operability,	 reliability,	 maintainability	 and	 safety	 in	 the	 subsea	 cable	
environment.		

Whilst	we	reasonably	believe	the	information	contained	herein	to	be	valid,	it	 is	up	to	those	
who	may	seek	to	rely	on	such	information,	to	satisfy	themselves	as	to	its	accuracy.	ESCA	and	
all	the	other	named	associations	and	entities	responsible	for	the	information	contained	in	this	
document	and	its	compilation	make	no	warranties	as	to	its	accuracy	and	can	accept	no	liability	
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(direct	 or	 indirect)	 for	 any	 errors	 in	 the	 information	 or	 for	 any	 losses	 or	 other	 adverse	
consequences	arising	from	its	adoption.		

It	 is	 the	 intention	of	 this	 document	 to	give	guidance	and	 to	 facilitate	discussions	between	
effected	parties,	but	it	is	not	intended	to	replace	such	discussions,	nor	is	it	intended	to	require	
any	affected	party	to	behave	in	a	certain	way	or	remove	the	right	of	any	such	party	to	take	its	
own	commercial	decisions	in	relation	to	any	of	the	issues	raised	in	this	document.	
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1 DEFINITIONS	&	ABBREVIATIONS	
ALARP	 	As	Low	As	Reasonably	Practicable	

BIS	–	Department	for	Business,	Innovation	and	Skills	

DCMS	–	Department	for	Culture,	Media	and	Sport	

COLREGS	–	Convention	on	International	Regulations	for	Preventing	Collisions	at	Sea,	London	
20	 October	 1972,	 (as	 enacted	 in	 the	 UK	 by	 The	Merchant	 Shipping	 (Distress	 Signals	 and	
Prevention	of	Collisions)	Regulations	1996	

DECC	–	Department	for	Energy	and	Climate	Change	

Developer	 	An	entity	undertaking	marine	development	within	UK	EEZ/REZ	and	Territorial	
Waters		

DOW	–	Depth	Of	Water	

DP	–	Dynamic	Positioning	

DPO	–	Dynamic	Positioning	Operator	

EIA	–	Environmental	Impact	Assessment	

ESCA	–	European	Subsea	Cables	Association	(formerly	SCUK	and	UKCPC)	

FEED	–	Front	End	Engineering	and	Design	

Hazard	Area	–	That	area	centred	around	an	individual	OREI	structure	adjacent	to	a	submarine	
cable,	which	reflects	the	OREI	structure’s	status	as	a	hazard	for	any	vessel	operating	on	said	
cable.	The	radius	of	the	Hazard	Area	shall	be	agreed	based	on	the	level	of	risk	to	the	vessel	
and	the	vessel’s	own	capability.	

HSE	–	Health	and	Safety	Executive	

ICPC	–	International	Cable	Protection	Committee	

IPC	–	Infrastructure	Planning	Commission	

ISM	–	International	Safety	Management	

LARS	–	Launch	and	Recovery	System	

MMO	–	Marine	Management	Organisation	

MOU	–	Memorandum	Of	Understanding	

National	Infrastructure	Directorate	–	body	replacing	the	IPC	under	the	Localism	Act	

NM	–	Nautical	Mile	(1.852	km)	

O&M	–	Operations	and	Maintenance	

OFGEM	–	Office	of	Gas	and	Electricity	Markets	

OREI	–	Offshore	Renewable	Energy	Installation	

OWF	 –	 Offshore	 Wind	 Farm	 including	 associated	 structures	 such	 as	 Met	 Masts	 and	
Substations	
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REA	–	Renewable	Energy	Association	

ROV	 	Remotely	Operated	Vehicle	

RUK	–	RenewableUK	

SCUK	–	Subsea	Cables	UK	(formerly	UKCPC)	

Stakeholder	 	An	entity	who	is	a	seabed	user	or	a	party	with	vested	interest	within	the	UK	
Exclusive	Economic	Zone	

Submarine	Cable	 	An	underwater	telecommunication	or	power	or	control	cable	

The	Crown	Estate	 	The	organisation,	established	by	an	Act	of	Parliament,	which	manages	the	
hereditary	estates	of	the	Crown	on	behalf	of	the	UK		

TWG	–cross	sector	Technical	Working	Group	 (comprising	representatives	 from	ESCA,	RUK,	
REA	and	The	Crown	Estate)	

UNCLOS	 	United	Nations	Convention	on	the	Law	of	the	Sea	

WTG	–	Wind	Turbine	Generator	

Zero	Impact	 	A	development	/	activity	that	has	no	impact	upon	a	Stakeholder.	

2 EXECUTIVE	SUMMARY	
This	document	(referred	to	as	the	"Guidelines")	provides	guidance	on	the	considerations	that	
should	 be	 given	 by	 all	 Stakeholders	 in	 the	 development	 of	 projects	 requiring	 proximity	
agreements	between	offshore	wind	farm	projects	and	subsea	cable	projects	in	UK	Waters.		
The	 Guidelines	 address	 installation	 and	 maintenance	 constraints	 related	 to	 wind	 farm	
structures,	 associated	 cables	 and	 other	 submarine	 cables	 where	 such	 structures	 and	
submarine	cables	will	occupy	proximate	areas	of	seabed.			

The	Guidelines	discuss	in	section	1	some	of	the	key	factors	determining	proximity	limits	to	
be	 taken	 into	 account	 in	 reaching	 proximity	 and	 crossing	 agreement.	 	 Further	 details	 are	
provided	in	Annex	A.	

The	importance	of	early	Stakeholder	consultation	should	be	appreciated	at	the	outset	and	it	
is	recommended	that	this	is	actioned	as	early	as	possible	as	in	section	2	and	further	expanded	
in	 Annex	 B.	 	 The	 location	 of	 existing	 seabed	 infrastructure	 within	 potential	 project	
development	areas	could	have	a	significant	impact	upon	the	layout	or	location	of	a	project	
and	its	design.	Discussion	and	Stakeholder	engagement	are	considered	to	be	the	cornerstones	
of	generating	the	greatest	opportunities	for	a	successful	outcome.	

The	Guidelines	are	not	intended	to	provide	a	prescriptive	solution	on	proximity	but,	in	section	
3,	offer	some	guidance	for	 indicative	separation	distances	 that	are	 intended	as	a	starting	
point	for	Stakeholder	discussions.	
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The	 Guidelines	 provide	 guidance	 in	 section	 4	 on	 a	 process	 for	 determining	 site	 specific	
proximity	 limits	 including	 factors	 to	consider	within	risk	assessments	 that	may	be	used	to	
help	 inform	proximity	discussions	and	agreements.	A	 checklist	of	 key	 issues	 is	 included	 in	
Annex	 C.	 The	 Guidelines	 also	 propose	 some	 basic	 principles	 to	 form	 the	 foundation	 of	
discussions	on	 safe	 and	 appropriate	 solutions	on	 a	 case	by	 case	basis,	 including	potential	
mitigation	measures.		

Once	the	parties	have	agreed	site specific	proximity	limits,	the	final	step	in	the	process	is	the	
drafting	of	a	proximity	agreement	with	accompanying	method	statement.	Section	5	provides	
guidance	on	this	topic.	

The	Guidelines	also	contain	guidance	in	section	6	on	how	to	deal	with	multiple	cable	crossings	
in	 close	 proximity.	 Depending	 upon	 site	 specific	 layout,	 this	may	 need	 specific	 attention,	
particularly	with	the	increasing	size	of	offshore	wind	farms.		

It	is	expected	that	the	Guidelines	will	provide	the	underlying	basis	upon	which	all	Stakeholders	
can	reach	a	mutually	acceptable	proximity	agreement.	In	the	event	that	proximity	discussions	
falter,	an	ultimate	recourse	in	the	form	of	a	dispute	resolution	process	is	outlined	in	section	
11.	

3 SCOPE	OF	THE	GUIDELINE	
The	scope	of	the	Guidelines	with	respect	to	the	proximity	distances	and	water	depths	that	it	
should	be	applied	to,	is	summarised	in	Figure	1	below	and	the	following	text.		

Proximity	distances	

	
Figure	1:	Proximity	distances	considered	in	the	Guidelines	
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The	regulatory	framework	surrounding	this	document	is	based	upon	current	UK	practices.	It	
is	 the	 consideration	of	 the	Guidelines	 that	no	proximity	agreement	 is	 required	where	 the	
minimum	 approach	 of	 planned	 subsea	 development	 and	 planned/existing	 subsea	
infrastructure	 exceeds	 one	 nautical	 mile	 (1NM)	 (1.852	 km).	 However,	 at	 a	 separation	 of	
approximately	1NM,	it	is	considered	good	practice	that	high level	consultation	is	undertaken	
thereby	ensuring	that	all	Stakeholders	are	aware	of	each	other’s	activities	and	requirements.	

For	 a	 planned	 subsea	 development	 that	 is	within	 1NM	 of	 existing	 subsea	 infrastructure,	
dialogue	 needs	 to	 be	 established	 between	 the	 Stakeholders	 and	 the	 consideration	 of	 the	
Guidelines	should	apply	to	establish	mutually	acceptable	proximity	limits.		

The	indicative	separation	distance	of	750	metres	given	in	section	3	of	the	Guidelines	is	not	
intended	to	provide	a	prescriptive	solution	on	proximity	but	should	be	used	as	a	sensible	base	
case	to	begin	Stakeholder	discussions	to	determine	actual,	case	specific	separation	distances.	
Multiple	crossings	at	less	than	500	metres	separation	should	be	considered	as	being	a	single	
entity	with	associated	potential	seabed	sterilisation.	

Water	depths	

For	 the	 purpose	 of	 the	 Guidelines	 the	 proximity	 impacts	 between	 renewable	 energy	
installations	and	submarine	cables	in	a	range	of	water	depths	up	to	75	metres,	have	been	
assessed.	Renewable	energy	developments	in	water	depths	in	excess	of	75	metres	will	require	
a	 re appraisal	 of	 the	 issues	 assessed	 here	 and	 are	 therefore	 beyond	 the	 scope	 of	 the	
Guidelines.	

4 INTRODUCTION	
The	on going	development	of	offshore	wind	farms	has	resulted	in	the	need	for	cross	industry	
endorsed	guidelines	on	the	proximity	of	submarine	cables	and	wind	farms.	Other	forms	of	
Offshore	Renewable	Energy	Installations	(OREI)	currently	being	developed,	such	as	tidal	and	
wave	 energy,	 may	 also	 be	 in	 close	 proximity	 to	 existing	 seabed	 infrastructure.	 These	
guidelines	 however	 focus	 solely	 on	 proximity	 between	 the	 various	 offshore	 wind	 farm	
structures	(OWF)	and	subsea	cables.		

There	 are	 common	 interests	 between	 offshore	 wind	 farm	 developers/owners	 and	 cable	
owners	regarding	safety,	access	and	maintenance	and	there	is	a	necessity	for	the	parties	to	
spatially	 interact	 in	 terms	 of	 access	 to	 the	 seabed.	 The	 increased	 use	 of	 the	 seabed	 for	
renewable	energy	developments	and	the	potential	for	multiple	uses	of	the	seabed	must	be	
appreciated.	

	

	

	

	

	

	

The	primary	common	interests	of	the	parties	are	summarised	in	Figure	2	below:	
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It	 is	 in	 the	 interest	 of	 all	 Stakeholders	 that	 to	 achieve	 a	mutually	 acceptable	 and	optimal	
proximity	agreement,	very	skilled	and	experienced	resources	should	be	utilised	during	these	
discussions.	It	is	of	the	utmost	importance	that	all	Stakeholders	understand	and	appreciate	
each	 other’s	 requirements	 and	 safety	 issues.	 	 All	 parties	 should	 therefore	 commence	
proximity	discussions	as	early	as	possible,	proactively	and	with	open	minds.		

Evidence	based	study	

To	support	the	development	of	the	proximity	guideline	The	Crown	Estate	commissioned	an	
evidentiary	desktop	(and	interview)	study	in	September	2011	(The	Crown	Estate,	2012).		

The	study	report	can	be	found	on	the	website	of	The	Crown	Estate	link	below:	

www.thecrownestate.co.uk/marine/cables and pipelines/studies and guidance/	

The	evidentiary	study	is	not	intended	as	a	guideline	document	in	its	own	right	but	is	provided	
as	a	reference	tool	for	the	parties.		

5 KEY	FACTORS	DETERMINING	PROXIMITY	
LIMITS	

Submarine	cables	have	been	suffering	faults	from	the	outset	of	their	160+	year	history	and	so	
the	need	to	restore	a	system	quickly	has	always	been	paramount.	Stakeholders	in	a	discussion	
on	proximity	limits	between	submarine	cables	and	offshore	wind	farm	structures	are	advised	
to	develop	and	agree	safe	and	appropriate	solutions	on	a	case	by	case	basis	to	determine	how	
much	sea	room	is	actually	needed	to	efficiently	and	safely	execute	a	cable	repair.	

The	experience	acquired	in	repairing	submarine	cables	has	evolved	into	a	recognised	set	of	
maintenance	 and	 repair	 processes	 and	 procedures.	 In	 order	 to	 assist	 all	 sectors	 in	
understanding	the	interactions	and	impacts,	four	key	determinants	of	sea	room	required	by	
a	cable	ship	are:		

Ø Fault	location;	
Ø Cable	recovery;	
Ø Cable	repair;	and		
Ø Re deployment.	

For	detail	please	refer	to	Annex	A.	
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6 STAKEHOLDER	CONSULTATION	
It	 is	 vital	 that	 all	 sectors	 engage	 with	 each	 other	 at	 as	 early	 a	 stage	 as	 possible	 in	 the	
development	process,	regardless	of	which	sector	the	developer	 is	from	and	who	owns	the	
existing	infrastructure.	This	engagement	will	facilitate	appropriate	proximity	agreements	and	
should	continue	throughout	the	consenting	process	and	through	the	operational	lifetime	of	
the	asset	as	illustrated	in	the	below	project	cycle	overview,	Figure	3.	

	
Figure	3:	Stakeholder	consultation	in	all	phases	of	the	project	lifecycle	

There	is	significant	growth	in	OWFs	at	the	present	time	and	hence	much	discussion	herein	
assumes	 that	 the	 new	 development	 is	 an	 OWF	 (and	 the	 existing	 infrastructure	 being	 a	
submarine	 cable).	 It	 should	 be	 accepted	 that	 the	 Guidelines	 apply	 equally	 if	 the	 new	
development	is	a	submarine	cable	and	the	existing	infrastructure	is	an	OWF.	

Stakeholder	engagement	should	commence	as	soon	as	is	practicable	following	the	award	of	
a	 development	 zone	 or	 project	 area	 and	 continue	 with	 all	 Stakeholders,	 throughout	 the	
process,	until	the	project	is	fully	commissioned.	

Please	 refer	 to	 Annex	 B	 for	 further	 details	 on	 proposed	 Stakeholder	 consultation	 and	
interactions	in	UK	waters.	
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7 GUIDANCE	FOR	INDICATIVE	SEPARATION	
DISTANCES	

The	Guidelines	do	not	provide	a	prescriptive	solution	on	proximity,	 rather,	 they	stress	 the	
need	 for	 proactive	 dialogue	 about	 a	 site	 specific,	 risk	 based	 outcome.	 	 However,	 some	
guidance	for	 indicative	separation	distances	 is	outlined	here.	This	 is	 intended	to	provide	a	
starting	point	for	Stakeholder	discussions.	

Two	primary	issues	to	be	observed	when	considering	separation	from	third	party	vessels	are:	

Cable	Maintenance	Vessel	Safety	Zone	–	The	Safety	Zone	around	the	vessel	with	restricted	
manoeuvring	ability	(maintenance	or	repair	vessel),	from	approach	of	other	vessels,	shall	be	
established	in	line	with	COLREGS	1972.		It	is	also	normally	requested	by	the	vessel	master	(in	
accordance	 with	 Article	 V	 of	 the	 Convention	 for	 the	 Protection	 of	 Submarine	 Telegraph	
Cables,	 1884),	 for	 all	 ships	 to	 keep	 at	 least	 1NM	 clear	 whilst	 they	 are	 engaged	 in	 cable	
operations	that	restrict	their	ability	to	manoeuvre.	

Wind	 farm	 Structure	 Safety	 Zone	 –	Wind	 farm	 operators	 can	 request,	 via	 the	 Electricity	
(Offshore	Generating	Stations)	(Safety	Zones)	(Application	Procedures	and	Control	of	Access)	
Regulations	2007	(SI/2007/1948),	that	typically	a	50m	safety	zone	be	established	around	any	
wind	farm	structure.		Guidance	for	the	implementation	of	such	safety	zones	is	provided	by	
DECC	(DECC,	2011).	

Two	fundamental	concepts	must	be	considered	when	deriving	a	generic	proximity	distance:	

Ø Working	Zone,	applied	either	side	of	the	subsea	cable;	and	
Ø Hazard	Area,	applied	around	the	cable	repair	vessel.	

The	Working	Zone	and	Hazard	Area	concepts	are	further	discussed	below	and	can	be	found	
illustrated	later	in	Figures	5,	6	and	7.	These	showing	how	the	Working	Zone	and	Hazard	Area	
would	be	applied	to	a	subsea	cable	repair	vessel	in	various	scenarios.	

Working	Zone	 	A	Working	Zone	is	required	either	side	of	an	in service	submarine	cable	to	
enable	 access	 for	 cable	 maintenance	 and	 repair	 operations	 by	 a	 suitable	 vessel.	 	 The	
parameters	of	the	Working	Zone	are	a	function	of	many	variables,	several	being	site specific.	
Nevertheless,	the	Working	Zone	is	most	pertinently	the	space	required	by	a	vessel	to	conduct	
all	operations	which	a	cable	repair	potentially	comprises,	including	those	discussed	in	detail	
within	Annex	A.	

The	Working	Zone	for	traditional	repair	scenarios	is	likely	to	be	in	the	order	of	500m	either	
side	of	the	existing	subsea	cable.	This	is	based	on	the	expected	area	required	to	undertake	
cable	fault	location	using	trailed	electrodes,	grapnel	and	final	bight	deployment	operations.	
Greater	detail	can	be	found	in	TCEs	Evidentiary	Study.		

Guidance	in	this	document	is	considered	appropriate	for	water	depths	up	to	75m.	
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Consideration	should	also	be	given,	but	not	limited	to,	the	following:	

Ø Proximity	of	other	adjacent	developments	(i.e.	oil	and	gas);	
Ø Proximity	of	hazards,	density	of	traffic	and	navigation	schemes;	
Ø Type,	size	and	manoeuvrability	of	vessels;	
Ø Support	vessels;		
Ø Cable	type	and	existing	burial	status/protection;	
Ø Alternative	 repair	 options,	 such	 as	 a	 lay through	 repair,	 or	

adjusted	final	bight	location;	
Ø Predicted	prevailing	metocean	conditions	(wind,	wave,	current,	

tides)	etc.;	and	
Ø Seabed	type.	

Nothing	in	the	Guidelines	is	intended	to	detract	from	the	Master’s	responsibility	for	the	safe	
navigation	of	the	vessel	and	the	safety	of	those	on	board.	The	Master	will	always	retain	the	
prerogative	to	depart	from	the	Guidelines,	or	any	subsequent	plan	or	agreement	reached	as	
a	result	of	the	Guidelines,	if	circumstances	dictate	(Ref.	Annex	A,	Section	13.9).	

Hazard	Area	 	Independent	of,	and	in	addition	to,	the	Working	Zone,	where	there	are	fixed	
structures	near	to	a	vessel	undertaking	cable	operations	close	to	the	limit	of	the	expected	or	
planned	Working	Zone,	a	Hazard	Area	should	be	considered	as	a	trigger	radius	around	the	
vessel.	If	there	is	potential	for	a	WTG	to	come	within	this	Hazard	Area	as	a	result	of	vessel	
movement,	then	additional	risk	assessment	needs	to	be	carried	out	and	determination	made	
on	 the	 need	 for	 application	 of	 any	 appropriate	 pre planned	 risk	 mitigations.	 Where	 this	
situation	 occurs,	 additional	 consideration	 needs	 to	 be	 given	 to	 supplementary	 control	
protocols,	weather	considerations,	etc.	

The	 radius	 of	 the	 Hazard	 Area	 needs	 to	 be	 determined	 by	 discussion	 between	 the	 key	
stakeholders	 (e.g.	wind	 farm	developer,	 the	existing	 subsea	 infrastructure	owner	 and	any	
affected	maintenance	provider).	The	Hazard	Area	should	provide	sea	room	to	ameliorate	risks	
of	work	in	close	proximity	to	a	WTG.		If	there	is	no	other	direction	for	opening	that	discussion,	
then	it	is	recommended	that	consideration	begins	at	a	minimum	of	250	metres.		Even	at	this	
minimum	 distance,	 there	 will	 still	 be	 constraints	 on	 vessel	 operations	 including,	 but	 not	
limited	to,	repair	procedures	and	weather	criteria.	

Figure	4	shows	how	the	Working	Zone	and	Hazard	Area	would	be	applied	 to	a	submarine	
cable	 repair	 vessel	when	operating	on	 the	 cable	 line,	 i.e.	 during	 jointing,	ROV	burial/fault	
location,	or	stock	cable	laying.	
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Figure	4:	Vessel	operation	on	the	cable	line	

Figure	5	illustrates	how	the	Hazard	Area	would	be	applied	to	a	submarine	cable	repair	vessel	
when	operating	at	the	extent	of	the	Working	Zone.	This	being	when	deploying	a	final	bight	
between	the	adjacent	WTGs	thus	presenting	a	reduced	risk	solution.	

	
Figure	5:	Vessel	operation	on	the	extent	of	the	Working	Zone	when	deploying	a	final	bight	

	

	

	

Figure	6	illustrates	how	the	Hazard	Area	would	be	applied	to	a	submarine	cable	repair	vessel	
when	driving	away	from	the	cable	line	during	a	grapnel	drive	to	recover	the	cable.	Note	that	
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the	adjacent	WTG	represents	a	significant	risk	should	there	be	any	loss	in	vessel	position.	An	
option	to	reduce	the	risk	of	this	occurrence	is	to	plan	drives	between	turbines.	

	
Figure	6:	Vessel	operation	when	driving	away	from	the	cable	line	during	a	grapnel	drive	to	

recover	the	cable	

8 PROCESS	FOR	DETERMINING	SITE	SPECIFIC	
PROXIMITY	LIMITS	

A	 generic	 set	 of	 limiting	 distances	 cannot	 be	 derived	 for	 all	 cable	 /	 wind	 farm	 proximity	
scenarios	without	recourse	to	a	large	number	of	caveats	and	exceptions.	The	recommended	
approach	is	to	use	the	principles	of	a	holistic	risk	based	process	for	determining	site	specific	
proximity	 limits.	 This	 allows	 consideration	 of	 a	 range	 of	 external	 influences,	 both	 those	
beyond	the	control	of	the	parties	and	those	internal	influences	that	can	be	affected	by	the	
parties.	

Once	the	parties	have	agreed	site specific	proximity	limits,	the	final	step	in	the	process	is	the	
drafting	of	a	proximity	agreement	with	accompanying	method	statements.	

The	overall	process	is	outlined	in	Figure	7	below:	

0063



 

IN CONFIDENCE 

Gu de ne No.6  The Prox m ty of Offshore Renewab es Energy 
nsta at ons & Submar ne Cab e Infrastructure n UK Waters 

	

ssued	&	Owned	By:	Execut ve	Comm ttee	
ssue	No:	5	
Date:	10th	March	2016 

Page	16	of	43	

 

																																																																																					©	European	Subsea	Cab es	Assoc at on	2016	

	
Figure	7	-	Process	for	determining	site-specific	proximity	limits	and	drafting	a	proximity	

agreement	

Risk	 to	 Personnel	 and	 the	 influence	 of	 HSE	 legislation	 and	 regulation	 is	 considered	 to	 be	
included	under	External	influences	in	the	diagram	above	(Figure	7),	as	well	as	risks	included	
in	Operational	Standards	under	Internal	influences.		

Personnel	risk	is	properly	governed	by	detailed	legislation	and	is	therefore	outside	the	scope	
of	the	Guidelines.	However,	it	should	be	noted	that	Safety	Of	Life	At	Sea	is	one	of	the	primary	
drivers	 for	adopting	 sensible	proximity	agreements	and	 serves	 to	underpin	every	decision	
process	for	either	risk	assessment	or	mitigation	selection	and	application.	

Risk	Assessment	

In	order	to	come	to	a	site specific	agreement	between	the	involved	parties	it	will	usually	be	
necessary	to	undertake	a	risk	assessment	during	discussions	on	proximity	agreements.	This	is	
achieved	by	applying	the	cyclic	approach	embedded	in	the	process,	as	illustrated	in	Figure	8	
and	considered	below.		

The	risk	assessment	should	include	an	analysis	of	all	relevant	site	specific	influences	(external	
and	 internal),	examples	of	which	are	given	above.	 In	order	 to	provide	a	 sensible	basis	 for	
discussion,	risks	need	to	be	assessed	realistically.	
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Fig	8	-	Cyclic	approach	to	risk	assessment	

Safe	 separation	 is	 required	 between	 existing	 submarine	 cables,	 WTG	 and	 other	 OWF	
structures	to	ensure	the	continuance	of	reasonable,	timely	and	cost	effective	availability	to	
maintain	 both	 the	 existing	 and	 the	 newly	 installed	 assets.	 The	 requirements	 of	 each	
stakeholder	are	however	likely	to	vary	depending	on	the	site specific	circumstances.	

In	order	for	the	involved	parties	to	reach	agreement	it	will	be	necessary	to	determine	the	As	
Low	As	Reasonably	Practicable	("ALARP")	risk	 level	 that	 is	acceptable	to	each	Stakeholder.		
This	will	be	 site specific	and	 the	appetite	 for	 risk	 is	 likely	 to	vary.	The	various	 site specific	
issues	should	be	carefully	analysed	in	respect	of	risk	impact,	and	a	mutually	acceptable	ALARP	
level	of	risk	agreed.	Consideration	of	the	acceptable	risks	will	then	allow	informed	discussions	
on	the	potential	mitigations	and	lead	to	site specific	proximity	limits.	

It	should	be	appreciated	from	the	outset	by	all	parties	that	no	activity	is	ever	entirely	free	
from	risk.	Companies	and	regulators	do	however	require	that	safety	risks	are	reduced	to	levels	
that	 are	 ALARP.	 The	 technique	 associated	with	 this	 often	 encompasses	 the	 use	 of	 a	 Risk	
Severity	Analysis	to	try	to	quantify	the	issues.	

Please	refer	to	Annex	C	Section	15.3	for	details	of	ALARP	principals	and	a	Risk	Severity	Analysis	
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Potential	mitigation	measures	to	support	reaching	agreement	

Before	decisions	are	made	regarding	proximity	and	cable	crossings,	other	solutions	should	be	
considered	 to	 potentially	 mitigate	 or	 reduce	 the	 impact.	 Such	 mitigation	 measures	 may	
influence	a	proximity	agreement.		Examples	of	potential	mitigation	measures	include:	

Ø Diverting	 the	 existing	 cable	 around	 a	 wind	 farm	 rather	 than	
through	it;	

Ø Provision	of	additional	spare	cable	for	stock	and	other	wet	plant	
in	case	of	repair;	

Ø Change	 the	 cable	 repair	 vessel	 within	 the	 maintenance	
agreement	and	the	necessary	financial	considerations;	

Ø Joint	 use	 of	 cable	 repair	 vessels	 in	 a	 specific	 /	 generic	
maintenance	agreement;	

Ø Construction	of	a	wind	farm	in	a	different	area	or	reconfiguring	
the	WTG	layout;		

Ø If	multiple	crossings	are	unavoidable,	discussions	of	the	required	
number,	location	and	spacing	should	take	place	and	be	agreed;	

Ø Undertake	appropriate	surveys	to	identify	exact	location	of	“in	
service”	and	“out	of	service”	cables	as	required;	

Ø Agreement	on	site specific	methodologies	for	repair;	and	
Ø Methods	of	arresting	any	loss	of	vessel	position,	e.g.,	emergency	

anchoring	procedures,	support	vessels,	etc.	

This	list	is	not	exhaustive	and,	depending	upon	circumstances,	additional	mitigations	could	
also	 be	 developed	 by	 the	 parties	 through	 mutually	 acceptable	 operational	 (and	 other)	
procedures	involving	wind	farm	developer	/	operator	/	owner	and	the	existing	cable	owner	/	
marine	repair	contractor	etc.	

The	benefits	of	“safe	havens”	and	“escape	corridors”	within	 large	wind	 farms	as	potential	
mitigations	 of	 risk	were	 considered	by	 the	 TWG.	 The	 consensus	of	 discussions	with	 cable	
maintenance	providers	was	that	such	measures	do	not	deliver	appreciable	mitigation.	

Principal	Mitigation	considerations	for	gross	de-confliction	

Following	consideration	of	the	issues	of	proximity	and	safe	operation	of	co located	subsea	
infrastructure,	it	is	apparent	that	the	presence	of	an	OWF	development	will	restrict	or	prevent	
development	 opportunities	 for	 new	 Subsea	 Cables	 through	 OWFs	 without	 both	 parties	
compromising	 respective	 systems	 protection,	 security	 and	 performance	 objectives.	 Such	
compromise	may	be	either	unacceptable	or	undesirable.	Options	for	mitigation	can	therefore	
become	constrained.	
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9.1 Proximity	agreement	recommendation	
The	recommended	approach	 is	 to	use	 the	principle	of	a	bilateral	proximity	agreement	 for	
each	specific	scenario.			

It	 is	 recommended	 that	 the	 following	 key	 elements	 are	 included	 in	 such	 a	 proximity	
agreement:	

Ø Clauses	to	define	the	liabilities	and	rights	of	both	parties;		
Ø The	exclusion/inclusion	of	consequential	losses;	
Ø Details	of	 financial	compensation	arrangements	for	each	party	

where	applicable	relating	to	specific	arrangements;	
Ø Clearly	 defined	 limits	 of	 the	 area	 to	 which	 the	 Proximity	

Agreement	applies;		
Ø Details	of	how	the	work	would	be	carried	out,	to	include	method	

statements	 provided	 by	 the	 party	 carrying	 out	 the	 work	 and	
accepted	by	the	other	party	as	suitable	prior	to	work	proceeding,	
it	 is	 recommended	 that	 installation	procedures	be	 included	 in	
the	Agreement;	

Ø Future	maintenance	 requirements	 of	 both	 assets.	 This	 should	
include	the	method	by	which	notification	of	operations	by	each	
party	 is	 given	 to	 the	 other	 and	 the	 provision	 and	 storage	 of	
additional	plant	to	support	agreed	repair	methodology	and	the	
establishment	of	local	3rd	party	support	vessels,	if	identified	as	
a	requirement;	

Ø Definition	of	the	expiry/survival	of	the	Agreement	(for	example,	
at	the	decommissioning	and/or	recovery	of	one	or	other	of	the	
assets);	and	

Ø Provision	of	representatives	from	one	party	to	the	other	party's	
operations	 and	 their	 rights,	 obligations	 and	 limitation	 of	
authority.	

9.2 Site	specific	method	statement	
A	method	statement	is	an	essential	part	of	any	proximity	agreement.	The	following	is	a	task	
checklist	which	the	parties	can	use	as	a	basis	for	drafting	a	site specific	method	statement.	It	
is	not	 intended	to	be	an	exhaustive	 list	of	 items	to	be	 included	by	prescription	but	should	
prompt	evaluation	of	the	most	useful	and	relevant	issues	for	consideration.	

There	needs	to	be	reciprocity	with	respect	to	method	statements	for	repairing	and	installing	
across	both	industries.		

	

	

	

	

0063



 

IN CONFIDENCE 

Gu de ne No.6  The Prox m ty of Offshore Renewab es Energy 
nsta at ons & Submar ne Cab e Infrastructure n UK Waters 

	

ssued	&	Owned	By:	Execut ve	Comm ttee	
ssue	No:	5	
Date:	10th	March	2016 

Page	21	of	43	

 

																																																																																					©	European	Subsea	Cab es	Assoc at on	2016	

Pre	requirement	for	a	repair	

Ø Delivery	 of	 all	 as laid	 positions	 of	 infrastructure	 –	 Lat/Longs,	
geodetic	datum’s,	cable	burial,	WTG	dimensions	and	blade	arc,	
crossing	constructions,	rock	placements,	etc.;	

Ø Emergency	 24/7	 contact	 procedures	 including	 escalations,	
details	 of	 any	 field specific	 VHF	 communication	 channels	 and	
details	of	site	engineers;	

Ø Historical	metocean	data	on	currents	and	wind	to	inform	marine	
providers	 (may	not	be	available	 	especially	during	 the	O	&	M	
phase);	

Ø Establish	notification	requirements	during	operations,	i.e.,	daily	
reports,	notice	of	seabed	interaction,	surface	vessel	activity,	etc.	

Ø Purchase	of	additional	expendable	gear,	e.g.,	 additional	 cable,	
crossing	 materials	 (should	 preferably	 be	 agreed	 upon	 during	
early	pre construction	discussions);	

Ø Establish	additional	manning	requirements,	e.g.,	additional	reps,	
marine	warranty	surveyors,	anchor	watch	crews,	etc.;	and	

Ø Establish	bridging	documents,	as	appropriate.	

Pre-repair	

Ø Consider	installation	of	local	position	reference	systems;	
Ø Consider	temporary	cessation	of	interruptible	works	nearby;	
Ø Establish	preferred	subcontractors	in	area	for	guard	boats,	tugs,	

other	support	vessels;	
Ø Confirmation	that	WTG’s,	which	are	in	the	area	of	the	cable	ship	

operations,	 are	 stopped	 and	 locked	 in	 position,	 preferably	 ‘Y’	
position,	as	necessary;	

Ø Depending	 on	 fault	 nature	 and	 location,	 powering	 down	 of	
closest	inter array/collector	cables,	as	necessary;	

Ø Up	to	date	metocean	data;	
Ø ‘Live’	 metocean	 data	 feed	 from	 any	 applicable	 on site	

equipment	to	establish	weather	window	for	repair	(wave	rider	
buoys	only	give	out	present	condition	 	not	forecasts);	

Ø Distribution	 list	 from	 all	 parties	 for	 notifications	 during	 repair	
ops;	

Ø Boarding	requirements	of	any	additional	personnel;	
Ø DP	trials	nearby	repair	site	to	establish	all	systems	functioning	

correctly;	and	
Ø Coordination	meeting	and	confirmation	of	communication	lines	

(shore	project	management).	
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During	repair	

Ø Daily	activity	reporting;	
Ø Dependent	on	communication	plan	within	proximity	agreement,	

notifications	when	works	are	expected	to	be	seabed	 intrusive;	
and	

Ø Assistance	in	enforcing	1	NM	exclusion	zone	around	repair	vessel	
for	other	marine	traffic	(as	no	requirement	as	of	yet	exist	for	a	
wind	farm	to	have	Marine	Coordinators	during	the	O	&	M	phase,	
there	may	not	be	personnel	ashore	to	monitor	marine	traffic	on	
a	daily	basis).	

Post	repair	

Ø Sharing	of	revised	infrastructure	location	data;	and	
Ø Post	repair	review	meeting	/	Lessons	Learnt	exercise	to	feedback	

improvements	to	the	process	or	relevant	industry	contacts.	

10 MULTIPLE	CABLE	CROSSINGS	IN	CLOSE	
PROXIMITY	

A	 standard	 protocol	 for	 submarine	 cable	 crossings	 is	 well	 established	 and	 can	 be	 found	
detailed	within	ICPC	recommendations	2	&	3	and	also	ESCA	Policy	No	1.	

Multiple	cable	crossings	in	close	proximity	have	been	undertaken	on	a	number	of	occasions	
and	 are	 therefore	 not	 a	 new	 scenario.	 However,	 ideally,	 crossings	 should	 be	 kept	 to	 a	
minimum	from	the	point	of	view	of	the	existing	cable(s).		

Multiple	crossings	within	a	wind	farm	area,	for	example	a	telecommunication	cable	crossing	
a	number	of	inter array	power	cables	as	shown	on	Figure	10	(for	illustration	of	the	issue	only)	
should	generally	be	avoided	or	mitigated.	

The	amount	and	frequency	of	crossings	should	form	part	of	discussions	on	crossing/proximity	
agreement	between	the	parties.		

If	crossings	were	less	than	500	m	apart	it	may	make	recovery	of	the	underlying	cable	between	
crossings	unsafe	and	impractical.	As	such,	crossings	at	less	than	500m	separation	should	be	
considered	 as	 being	 a	 single	 entity	 and	 subsequently	 sterilising	 that	 area	 of	 seabed	 and	
existing	 cable.	 Any	 repair	 of	 the	 crossed	 cable	would	 involve	 cutting	 either	 side	 of	 these	
crossings	and	lay	back	over	the	top.	

It	is	appreciated	that	the	development	of	large	offshore	wind	farms	has	created	the	potential	
for	a	high	concentration	of	crossings	by	multiple	export,	collector	and/or	array	cables.	This	
could	result	in	limiting	the	available	space	for	cable	repair	vessels	to	operate	and	also	pose	
technical	problems	regarding	cable	recovery/replacement	and	repair	within	the	crossing	area.	
It	is	recommended	that	the	following	principles	are	initially	considered:	

	

Ø Multiple	crossings	of	existing	cables	by	export,	collector	and/or	
array	cables	should	be	avoided	wherever	possible;	
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Ø Where	 multiple	 cable	 crossings	 are	 deemed	 necessary,	 the	
crossing	 cables	 should	 be	 spaced	 so	 that	 safe,	 timely	 and	
economical	repairs	to	both	the	crossing	and	the	crossed	cables	
can	be	conducted	without	prejudice.	

The	potential	impacts	of	multiple	cable	crossings	should	be	carefully	assessed.	This	should	be	
included	in	the	discussions	of	proximity/crossing	agreements.	As	with	all	construction	work,	
there	 are	many	 different	 situations	 that	 will	 need	 to	 be	 considered	when	multiple	 cable	
crossings	 in	 close	 proximity	 are	 being	 discussed.	 Before	 cables	 are	 laid	 close	 to	 or	 across	
existing	cable(s),	it	is	recommended	that	the	parties	should	consider	the	following:	

Ø When	the	operation(s)	is	to	be	carried	out;	
Ø Which	technical	method(s)	will	be	used;	
Ø Whether	 a	 pre lay	 survey	 is	 required	 along	 both	 the	 existing	

cable(s)	and	the	route	of	the	new	cables;	
Ø At	 what	 approach	 distance	 from	 the	 existing	 cable(s)	 the	

crossing	 cables	 can	 be	 buried	 by	 plough/ROV/other	means	 of	
jetting;	

Ø If	required,	what	kind	of	protection	should	be	used	between	the	
cables	at	the	crossing	point	(Polyurethane,	concrete	/	bitumen	
mattresses,	 rock	 placement	 etc.)	 and	 the	 thickness	 of	 the	
separation	layer;	

Ø In	the	event	of	a	later	repair,	which	technical	methods	are	to	be	
used;	

Ø How	close	can	an	ROV	or	a	grapnel	be	used	to	the	other	party’s	
cable(s);	and	

Ø Confirm	who	has	priority	in	the	case	of	simultaneous	faults.	

	
Figure	10:	Potential	Multiple	crossings	within	a	wind	farm	(Ref:	The	Crown	Estate)	

11 DISPUTE	RESOLUTION	PROCESS	
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It	 is	 recommended	 that	 any	 dispute	 arising	 out	 of	 or	 in	 connection	 with	 the	 parties'	
negotiations	 to	establish	an	agreed	distance	between	the	submarine	cable	and	wind	 farm	
development	in	question	(a	dispute)	may	be	resolved	by	using	a	typical	mediation	process,	an	
example	of	which	is	shown	below.	

In	the	event	of	any	matter	for	expert	determination,	senior	representatives	of	the	parties	shall,	
within	[30]	calendar	days	of	service	of	a	written	notice	from	any	party	to	the	other	parties	(a	
disputes	notice),	hold	a	meeting	(a	dispute	meeting)	in	an	effort	to	resolve	the	dispute.		If	the	
parties	are	unable	to	agree	upon	a	venue,	the	dispute	meeting	shall	be	held	at	an	appropriate	
neutral	location.	Each	party	shall	use	all	reasonable	endeavours	to	send	a	representative	who	
has	authority	to	settle	the	dispute	to	attend	the	dispute	meeting.	

If	the	representatives	of	the	parties	cannot	resolve	the	dispute	within	[60]	calendar	days	after	
the	service	of	a	disputes	notice,	whether	or	not	a	dispute	meeting	has	been	held,	the	dispute	
must	 be	 referred	 to	 a	 senior	 manager	 of	 UK	 operations	 of	 each	 party	 who	 must	 use	 all	
reasonable	endeavours	to	resolve	the	dispute	within	[30]	business	days	after	the	dispute	 is	
referred	to	them	(referral	period).	

Any	dispute	which	is	not	resolved	within	the	referral	period,	shall,	at	the	request	of	any	party	
made	 within	 [30]	 calendar	 days	 of	 the	 expiry	 of	 the	 referral	 period,	 be	 referred	 to	 an	
independent	expert	for	determination.			

The	parties	shall	agree	on	the	appointment	of	the	expert	and	shall	agree	with	the	expert	the	
terms	of	their	appointment.	If	the	parties	are	unable	to	agree	on	the	identity	of	the	expert,	or	
if	the	person	proposed	is	unable	or	unwilling	to	act,	then,	within	[30]	calendar	days	of	either	
party	serving	details	of	a	suggested	expert	on	the	other	or	the	proposed	expert	declining	to	
act,	 either	 party	 shall	 then	 be	 entitled	 to	 request	 that	 an	 expert	 be	 appointed	 by	 an	
independent	arbiter.	All	costs	of	and	associated	with	the	request	for	the	appointment	of	an	
expert	 by	 the	 independent	 arbiter	 shall	 be	 borne	 equally	 between	 the	 parties.	 The	 expert	
appointed	 may	 be	 an	 individual,	 partnership,	 association	 or	 body	 corporate	 and	 shall	 be	
generally	 recognised	 as	 an	 expert	 in	 the	 field	 of	 cable	 installation	 and	maintenance.	 The	
independent	arbiter	shall	be	mutually	agreed	between	the	parties.	

The	expert	shall	act	on	the	following	basis:	

a. on	 their	 appointment,	 the	 expert	 shall	 confirm	 his	 neutrality,	
independence	 and	 the	 absence	 of	 conflicts	 in	 determining	 the	
dispute;	

b. the	expert	shall	act	as	an	expert	and	not	as	an	arbitrator;	
c. the	 expert's	 determination	 shall	 (in	 the	 absence	 of	 manifest	

error)	 be	 final	 and	 binding	 on	 the	 parties	 and	 not	 subject	 to	
appeal;	

d. the	 expert	 shall	 decide	 the	 procedure	 to	 be	 followed	 in	 the	
determination	 in	 accordance	 with	 this	 agreement	 and	 in	
consultation	with	the	parties	and	shall	be	requested	to	make	his	
determination	in	writing,	with	reasons,	within	[30]	calendar	days	
after	their	appointment.	

e. For	the	avoidance	of	doubt,	all	costs	related	to	the	instruction	the	
expert	shall	be	borne	equally	by	the	parties.	
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12 RECOMMENDED	CONSIDERATIONS,	
GUIDELINES	AND	REFERENCES		

When	planning	the	route	of	submarine	cables	it	is	recommended	that	developers	consult	the	
following	International	Cable	Protection	Committee	(ICPC)	and	ESCA	guidelines/policies:	

ICPC	–	www.iscpc.org	

Ø Recommendation	No.1:	“Management	of	Redundant	and	Out	of	
Service	Cables”	

Ø Recommendation	No.	2:	“Recommended	Routing	and	Reporting	
Criteria	for	Cables	in	Proximity	to	Others”.	

Ø Recommendation	 No.3:	 “Criteria	 to	 be	 applied	 to	 Proposed	
Crossings	between	Submarine	Telecommunications	Cables	and	
Pipelines	/	Power	Cables	

Ø Recommendation	 No.4:	 “Recommended	 co ordination	
procedures	for	repair	operations	near	in	service	cable	systems”	

Ø Recommendation	 No.7:	 “Procedure	 to	 Be	 Followed	 Whilst	
Offshore	Civil	Engineering	Work	Is	Undertaken	In	The	Vicinity	Of	
Active	Submarine	Cable	Systems”	

ESCA	–	www.escaeu.org		

Ø Policy	No.1:	“Cable	Crossing	Agreements”	

DECC,	2011.	National	Policy	Statement	for	Renewable	Energy	Infrastructure	(EN 3).	[Online].	
Available	at:		

http://www.official
documents.gov.uk/document/other/9780108510793/9780108510793.pdf	

Electricity	(Offshore	Generating	Stations)	(Safety	Zones)	(Application	Procedures	and	Control	
of	Access)	Regulations	2007	(SI/2007/1948),.		Available	at:	

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/1948/contents/made	

The	Crown	Estate,	2012.	 	Submarine	cables	and	offshore	 renewable	energy	 installations	–	
Proximity	Study:	

www.thecrownestate.co.uk/marine/cables and pipelines/studies and guidance/	

	

	

13 ANNEX	A	-	KEY	FACTORS	DETERMINING	
PROXIMITY	LIMITS	

The	 experience	 acquired	 in	 repairing	 submarine	 cables	 has	 evolved	 a	 recognised	 set	 of	
maintenance	 and	 repair	 processes	 and	 procedures.	 In	 order	 to	 assist	 all	 sectors	 in	
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understanding	the	interactions	and	impacts,	the	four	key	determinants	of	sea	room	required	
by	a	cable	ship	are	summarised	in	this	Annex,	namely:	

Ø Fault	location;	
Ø Cable	recovery;	
Ø Cable	repair;	and	
Ø Repair	bight	deployment.	

In	addition,	 the	 following	basic	operating	 issues	governing	 the	determination	of	proximity	
limits	are	addressed:	

Ø Vessel	design	and	capability;	
Ø Anchored	operations;	
Ø Operations	 within	 a	 Hazard	 Area	 (or	 Area	 of	 Enhanced	

Operational	Awareness);	
Ø Safety	management	and	competency;	and	
Ø The	role	of	the	Master.	

Part	 of	 the	 information	 contained	 in	 this	Annex	 is	 extracted	 from	TCE’s	 Evidentiary	 Study	
which	contains	more	in depth	information	about	the	subjects,	including	overview	tables	and	
worked	examples.		It	is	generally	recommended	to	consult	this	study	report	when	considering	
specific	issues	to	be	analysed	for	inclusion	in	a	proximity	agreement.		

13.1 Fault	location	
Confirmation	of	 fault	 location	and	cable	 recovery	 is	 carried	out	by	ROVs	where	metocean	
conditions	allow.		The	use	of	electrodes,	trailed	behind	the	repair	ship	as	it	zigzags	its	way	
along	the	cable	route	may	however	be	necessary	for	fault	location	under	certain	conditions.		

Trailed	 electrodes	 remain	 a	well	 proven	 technique	 for	 fault	 finding	 in	 both	 telecoms	 and	
power	cable	repair	operations.	For	expediency	it	is	common	for	the	main	repair	vessel	to	carry	
out	 the	 work	 but	 auxiliary	 vessels	 may	 also	 be	 employed	 if	 these	 are	 available	 and	 the	
operational	conditions	are	suitable.		

In	either	case,	the	sea room	required	for	the	vessel	to	safely	and	efficiently	manoeuvre	whilst	
using	trailed	electrodes	must	be	properly	considered	within	the	proximity	agreement.	

	

	

	

	

	

A	typical	manoeuvring	pattern	is	illustrated	in	Figure	11	below.	
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Figure	11:	The	process	of	determining	fault	location	through	the	use	of	trailed	electrodes.	

(Internal	Document,	GMSL,	2011)	

Electrodes	would	be	approximately	150	m	in	length	in	50	m	DOW,	and	typical	distance	offline	
would	be	400 500	m.	The	latter	distance	 is	a	function	of	electrode	length,	ship	 length	and	
requirement	to	tow	the	electrodes	far	enough	away	from	the	cable	line	so	that	any	deflection	
is	sufficiently	positive	to	inform	a	judgement	on	fault	location	and	not	be	overtly	affected	by	
background	noise.		

13.2 Cable	recovery	
The	 recovery	 of	 telecommunication	 cables	 for	 repair	may	be	 undertaken	by	 conventional	
grappling	techniques,	 the	use	of	ROV	or	a	combination	of	both.	The	sea room	required	to	
efficiently	execute	cable	recovery	is	one	of	the	key	determinants	of	cable	and	OWF	proximity.	
This	should	be	properly	addressed	in	the	drawing	up	of	proximity	agreements	and	associated	
documentation.	

ROVs	&	Related	Subsea	Equipment	

In	most	cases,	ROV	intervention	would	be	the	preferred	cable	intervention	method	in	water	
depths	up	to	200	m,	at	least	initially	when	the	fault	location	would	be	inspected.	Once	initial	
ROV	 inspection	 has	 been	 completed	 then	 the	 options	 become	 broader	 ranging,	 including	
towed	grapnels.	The	 recovery	method	would	be	dictated	by	seabed	 type,	depth	of	burial,	
environmental	 parameters,	 cable	offline	distance	 (in	which	 case	ROV	 is	 preferable),	 cable	
type,	proximity	of	hazards,	etc.	

If	these	factors	allow,	once	the	fault	has	been	located	the	cable	will	be	exposed,	cut	by	the	
ROV	and	 recovered	by	a	 lift	 line,	 thus	 reducing	 the	amount	of	 system	cable	 removed	and	
minimising	cable	ship	excursions	from	the	cable	route.	Alternatively,	the	initial	cut	may	be	
performed	by	ROV	before	the	two	cable	ends	are	recovered	to	deck	via	grapnels.	 In	some	
situations,	use	of	ROV	may	be	restricted	to	initial	fault	location	and	identification	of	suitable	
locations	to	conduct	recovery	via	grapnels	only.		
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Indicative	base	case	proximity	limits	for	ROVs,	and	other	subsea	tools	can	be	found	in	TCE’s	
Evidentiary	Study.	

Grapnel	Operations	

Grappling	remains	a	valuable	cable	recovery	technique,	especially	when	metocean	conditions	
or	cable	burial	preclude	the	use	of	ROV.	This	activity	will	usually	consist	of	a	cutting	drive	at	
the	 fault	 position	 followed	by	holding	drives	 to	 recover	 the	 two	 cable	ends.	De trenching	
grapnel	under running	is	potentially	required	when	the	recovery	of	cables	from	deep	burial	
would	otherwise	create	excessive	tensions	on	the	cable	during	recovery.		

The	distance	required	to	conduct	both	cutting	and	holding	grapnel	drives	is	broadly	similar	
and	is	a	function	of	ship	length,	grapnel	rig	length	and	run on	–	a	DOW	dependent	distance	
deemed	appropriate	to	ensure	the	grapnels	have	sufficient	opportunity	to	engage	the	cable.	
Grapnel	 runs	 would	 preferably	 be	 conducted	 up	 any	 substantial	 seabed	 gradients	 and	
perpendicular	 to	 the	 cable	 route,	 hence	 they	 result	 in	 the	 cable	 ship	 making	 significant	
excursions	from	the	cable	route	as	in	Figure	12	below.	

	
Figure	12:	Example	of	indicative	distances	required	when	conducting	traditional	cable	

recovery	methods	with	grapnels	in	50m	depth	of	water	

	

The	size	of	excursion	shown	 in	Figure	12	from	the	cable	route	may	be	reduced	by	using	a	
shortened	grapnel	rig	layback,	conducting	operations	with	the	vessel	direction	parallel	to	the	
cable	line	or	by	making	optimal	use	of	conditions	(further	details	relating	to	such	a	scenario	
are	provided	by	The	Crown	Estate	(2012)	(refer	to	Table	0 4	of	that	Study)).	However,	the	
normal	 scenario	 above	 should	 be	 allowed	 for	 when	 discussing	 proximity	 and,	 as	 grapnel	
operations	require	more	sea room	than	ROV	cable	recovery	methods,	the	use	of	grapnels	is	
a	key	consideration	for	this	guideline.	

Table	1	is	offered	as	a	guideline	set	of	base	case	operational	distances	for	grapnel	operations.	
It	 is	 acknowledged	 however	 that	 final	 proximity	 limits	 for	 a	 given	 repair	 scenario	will	 be	
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dependent	 on	 a	 large	 number	 of	 variables	 that	 combine	 to	 produce	 a	 unique	 set	 of	
requirements	for	each	cable	repair.			

	
Table	1	-	Indicative	reduced	grapnel	operation	distances	(The	Crown	Estate,	2012)	

The	reduced	 layback	and	run	on	distances	provided	by	The	Crown	Estate	(2012)	are	to	be	
considered	as	‘shortened’	distances	and	are	derived	assuming	the	most	optimum	conditions	
and	 a	 reduced	 grapnel	 layback.	 	 In	 practice,	 an	 allowance	 for	 differences	 in	 grappling	 rig	
arrangements,	 operational	 contingency	 (e.g.	 wind	 &	 tidal	 effects)	 and	 attention	 to	 the	
particular	 circumstances	 of	 the	 case	 should	 be	made	 and	 the	 arguments	 expressed	 here	
adjusted	accordingly.		

13.3 Cable	repair		
Once	a	cable	end	has	been	recovered	and	“recovery”	damage	removed,	the	system	is	tested	
to	determine	whether	the	end	is	faulty	or	fault	free.		If	faulty	the	vessel	will	proceed	to	clear	
the	fault	if	local	to	the	repair	vessel.	Once	the	cable	has	been	cut	back	sufficiently	to	remove	
the	 fault	 and	 has	 been	 tested	 successfully	 the	 cable	 ship	will	 buoy	 off	 the	 good	 end	 and	
relocate	to	recover	the	other	side	of	the	cable.	

The	cable	ship	will	repeat	the	process	on	the	second	end	until	it	is	standing	to	a	fault	free	end	
and	will	 then	 splice	 to	a	 length	of	 repair	 “stock”	 cable.	Once	 this	 splice	 is	 completed	and	
tested,	the	cable	ship	pays	out	the	new	“stock”	cable	section	(depending	upon	the	position	
of	the	cable	ends	during	fault	location,	the	cable	ship	will	aim	to	place	the	cable	on	the	original	
cable	line)	laying	out	to	the	first	cable	end	buoy	–	including	any	crossing	constructions	which	
may	be	required	over	inter array	or	export	cables.	

When	the	cable	ship	reaches	the	cable	buoy	it	will	recover	the	first	end,	test	both	ends	and	
perform	the	final	splice	(see	Figure	13	below).	
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Figure	13:	The	repair	of	a	cable	is	usually	not	dimensioned	in	respect	of	proximity	distance	

to	a	wind	farm	structure	

13.4 Repair	bight	deployment	
Once	the	final	repair	joint	is	complete	the	vessel	will	manoeuvre	to	lay	the	final	bight,	as	in	
Figure	14	over,	and,	if	possible,	the	entire	repair	footprint	will	be	re buried	using	the	ROV.	

It	 should	be	noted	 that	 the	physical	 characteristics	of	 the	 repair	bight	are	dictated	by	 the	
variations	in	design	and	purpose	of	the	vessel	involved.	

	
Figure	14:	Example	of	indicative	distances	displaced	off	the	cable	line	when	deploying	a	

final	bight	to	the	seabed	in	50m	depth	of	water	

The	displacement	of	a	final	bight	created	by	a	cable	repair	will	be	a	function	of:	
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Ø water	depth;	
Ø the	physical	characteristics	of	the	cable,	particularly	bend	radius	

and	catenary;	
Ø deck	 length,	 jointing	 space	 layout	 and	 freeboard	 of	 the	 cable	

repair	vessel;	and	
Ø prevailing	 weather	 conditions	 at	 the	 time	 of	 the	 laydown	

operation.	

Figure	 15	 illustrates	 the	 terms	 ‘water	 depth’,	 ‘freeboard’,	 ‘deck	 length’	 and	 ‘repair	 bight	
crown’.	

	
Figure	15:	Terms	relating	to	cable	repair	bights	

The	deployment	of	a	final	bight	is	likely	to	be	the	key	determinant	of	the	space	required	to	
conduct	maintenance	of	a	submarine	cable	in	the	vicinity	of	an	OWF	development.	Not	only	
is	 it	 likely	that	the	operation	during	a	repair	requires	the	greatest	excursion	offline,	hence	
placing	the	vessel	closer	to	the	OWF	than	at	any	other	stage	of	the	repair	operation,	it	takes	
place	 when	 the	 cable	 ship	 is	 least	 manoeuvrable	 and	 most	 constrained	 in	 her	 ability	 to	
respond	to	any	loss	of	position.		A	method	to	reduce	the	risk	of	the	proximity	of	the	ship	and	
the	nearest	wind	turbines	is	to	plan	the	deployment	of	the	final	bight	between	or	away	from	
the	turbines.	If	practicable,	the	ROV	will	also	be	utilised	to	inspect	and	re bury	the	cable	post	
repair.	 Attention	 is	 drawn	 to	 the	 differences	 in	 bight	 deployment	 techniques	 between	
telecoms	and	power	cables.	Also,	the	differences	in	preparation	and	laying	out	of	cable	ends	
for	 jointing	 are	 significant	 when	 comparing	 telecoms	 and	 power	 systems.	 As	 such,	 due	
recognition	of	each	should	be	fully	incorporated	in	all	proximity	planning.	
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13.5 Vessel	design	and	capability	
It	is	demonstrable	that	with	increasing	technical	reliability	of	propulsion	and	control	systems,	
the	main	causes	of	DP	station	keeping	 incidents	are	related	to	human	error.	While	the	DP	
class	of	a	particular	vessel	remains	relevant,	procedural	regimes	and	behavioural	safety	are	
considered	to	be	of	significant	 importance	 in	developing	proximity	 limits	 for	DP	and	other	
self propelled	vessels.	

	

	

DP	Class	1	vessels	in	common	use	within	the	telecommunications	cable	repair	sector,	provide	
lower	levels	of	redundancy	in	the	event	of	a	system	failure	or	loss	of	position.	Providing	proper	
operating	controls	and	procedures	are	followed,	however,	the	use	of	DP	Class	1	vessels	should	
not	translate	into	more	station keeping	incidents	than	for	DP	Class	2	vessels,	providing	such	
DP	Class	1	vessels	are	operated	more	conservatively	in	terms	of	proximity	distances.	

13.6 Anchored	operations	
An	anchored	barge	may	be	used	for	cable	installation	or	repairs	in	proximity	to	a	wind	farm	
or	conversely	for	wind	farm	work	in	proximity	to	an	existing	cable.	The	use	of	jack	up	barges	
for	 wind	 farm	 construction	 or	 cable	 repair	 activities	 can	 also	 involve	 the	 deployment	 of	
anchors	to	aid	positioning	prior	to	jacking	operations.	

While	 the	 deployment	 of	 anchors	 represents	 an	 additional	 constraint	 when	 planning	
proximity	limits,	the	fact	that	anchor	lines	can	span	an	existing	subsea	cable	allows	a	degree	
of	flexibility	in	the	use	of	anchors	in	a	congested	seabed	area.		

While	it	is	not	possible	to	prescribe	minimum	proximity	limits	for	anchors	and	wires	that	suit	
all	situations,	given	proper	controls,	some	base	case	limits	for	anchored	operations	can	be	
found	in	TCE’s	Evidentiary	Study.	

The	proximity	and	direction	of	anchors	should	be	given	specific	consideration	and	procedural	
process	in	the	site	proximity	agreement.	

13.7 Safety	management	and	competency	
The	 station	 keeping	 performance	 capability	 of	 any	 vessel	 is	 a	 combination	 of	 design,	
maintenance	standards	and	operational	competence	in	the	face	of	environmental	and	site	
specific	conditions.	This	guideline	considers	that	close	attention	to	safe	operating	practices,	
competency	 assurance	 and	 behavioural	 based	 safety	 should	 be	 equally	 important	 as	 the	
technical	 reliability	 and	 performance	 of	 vessels	 and	 equipment	 when	 defining	 proximity	
limits.		

Whilst	the	safe	operation	of	vessels	is	legislated	at	international	and	national	levels,	there	are	
a	range	of	applicable	safety	standards	depending	on	the	size	and/or	power	of	a	particular	
vessel.		Some	vessels	(particularly	towed	barges)	fall	outside	the	more	stringent	requirements	
such	 as	 the	 International	 Safety	 Management	 (ISM)	 Code.	 	 It	 is	 recommended	 that	 the	
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principles	of	the	ISM	Code	be	applied	to	proximate	vessel	operations	irrespective	of	vessel	
size,	power	or	class.		

13.8 Operations	within	a	Notification	Area		
Typical	 crossing	 and	 proximity	 agreements	 generally	 prescribe	 additional	 safety	 controls	
within	a	defined	area	around	a	fixed	or	floating	structure	in	order	to	manage	the	additional	
safety	hazards	present.		A	‘Notification	Area’	around	structures	is	often	adopted	where	vessel	
entry	would	 activate	 these	 additional	 requirements	 specified	 in	 the	 crossing	 or	 proximity	
agreement.	 It	 is	 recommended	 that	 the	definition	of	 such	 a	 notification	 area	be	 included	
within	the	proximity	agreement	within	which	a	heightened	level	of	operational	readiness	and	
safety	awareness	be	activated.		

13.9 The	role	of	the	Master	
In	common	with	conventional	maritime	law	and	practice,	the	ship’s	Master	has	overall	legal	
responsibility	for	the	safety	of	his	vessel,	the	personnel	on board,	and	the	protection	of	the	
environment.		It	is	recommended	that	this	is	properly	acknowledged	in	the	development	and	
spirit	of	the	proximity	guidelines	and	that	nothing	contained	therein	should	detract	from	this	
ultimate	responsibility	for	the	safe	conduct	of	operations.			

It	should	be	noted,	the	prerogative	of	the	vessel’s	Master	will	play	a	significant	part	in	the	
actual	 execution	of	 the	works	 that	 are	defined	within	any	proximity	 agreement	and	 in	 all	
vessel	operations	discussed	therein.	This	guideline	considers	it	imperative	that	maintenance	
suppliers	 and	 their	marine	 personnel	 (of	 both	 parties)	 be	 engaged	 in	 both	 the	 proximity	
agreement	formulation	and	any	repair	operation	planning.	

14 ANNEX	B	STAKEHOLDER	CONSULTATION	
This	Annex	describes	a	typical	offshore	wind	development	programme	and	the	sequence	of	
high	level	activities	and	proposed	stakeholder	interactions	during	the	various	project	phases.		
The	 TWG	acknowledges	 that	 some	OWF	developers	may	 choose	 to	 progress	 further	with	
proximity	agreements,	prior	to	consent	application,	than	suggested	below.		However,	Figure	
16	below,	 and	 the	explanatory	 text,	 provides	 some	guidance	on	 the	 suggested	 timings	of	
interactions	between	an	OWF	developer	and	subsea	cable	operator.	
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Figure	16:	Suggested	stakeholder	consultation	during	development	and	construction	of	an	

offshore	wind	farm	project	

14.1 Development	and	consenting	phase		
The	 UK	 processing	 model	 for	 offshore	 wind	 farms	 can	 take	 more	 than	 5	 years	 from	
identification	of	a	development	zone	through	to	commencing	construction.		Developers	have	
a	number	of	stages	to	complete	before	gaining	planning	consent.	Owing	to	the	nature	of	the	
planning	system	for	offshore	renewable	energy	projects,	detailed	and	effective	engagement	
is	 required	 with	 all	 stakeholders	 during	 this	 time	 and	 the	 developer	must	 report	 on	 this	
consultation	and	on	the	way	 in	which	stakeholder	concerns	have	been	taken	 into	account	
within	 their	 consent	 application.	 To	 assist	 in	 this	 process,	 The	 Crown	 Estate	 maintains	 a	
‘phonebook’	listing	all	appropriate	contacts.	
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	The	 first	 liaison	 activities	 between	 the	 developer	 and	 the	 involved	 stakeholders	 should	
include	advice	on	intent,	process	and	timescales	of	the	development.	

Communication	 should	 include	 the	 issue	 of	 charts	 providing	 details	 of	 the	 site	 under	
development.	Where	possible,	 this	 could	also	be	provided	 in	a	 suitable	GIS	 format.	 	Once	
communications	have	started,	follow up	communication	should	continue	on	a	regular	basis	–	
perhaps	twice	a	year	(although	this	should	be	agreed	on	a	case by case	basis,	depending	on	
the	potential	nature	of	the	interaction	between	parties).	

	
Once	a	project	(or	zone	development	plan)	is	better	defined,	one to one	meetings	with	the	
affected	stakeholders	should	commence.		The	key	aim	of	these	meetings	should	be	to	discuss	
proximity	issues	and	the	potential	requirements	for	cable	crossings.		Under	the	Planning	Act	
a	 developer	 must	 demonstrate	 a	 suitable	 level	 of	 consultation	 and	 engagement	 with	 a	
project’s	stakeholders.		As	a	result	it	would	also	be	beneficial	to	discuss	the	overall	nature	of	
the	principles	which	will	need	to	be	established	between	the	two	parties	when	coming	to	
proximity	or	crossing	agreements.				

It	should	be	noted	that	even	at	the	point	of	consent	application,	the	wind	farm	developer	may	
not	know	the	exact	layout	of	the	offshore	wind	farm.		Wind	farms	are	usually	consented	on	a	
‘project	envelope’	basis,	known	as	a	Rochdale	Envelope,	which	allows	for	a	variety	of	potential	
options	 in	 technology,	 layouts,	 project	 size,	 etc.,	 to	 be	 built	 out.	 	 Importantly	 for	 this	
document,	the	layouts	are	only	likely	to	be	confirmed	post consent.		Whilst	some	developers	
will	be	happy	to	sign	up	to	certain	distances	on	which	a	proximity	agreement	can	be	reached	
before	consent,	it	may	not	be	possible	to	sign	full	proximity	and	crossing	agreements	before	
the	submission	of	a	consent	application	if	developers	cannot	provide	this	level	of	certainty.	It	
is	therefore	anticipated	that	where	developers	cannot	sign	up	to	certain	constraints	before	
consent	application	and	hence	where	there	are	potential	conflicts	between	a	cable	and	an	
offshore	wind	farm	proposal	 (and	where	there	 is	a	possibility	that	the	cable	operator	may	
object	to	the	IPC/Marine	Scotland	as	a	result	of	the	conflict)	the	affected	parties	may	look	to	
develop	a	two stage	agreement.	The	suggested	stages	for	this	are	detailed	below	but	may	
need	to	be	adapted	to	meet	the	needs	of	individual	developers	and	their	stakeholders.			

Whilst	an	offshore	wind	farm	developer,	in	this	instance,	would	not	be	able	to	provide	final	
details	of	a	project	layout	pre	application,	it	is	suggested	that	parties	consider	entering	a	high	
level	 Memorandum	 of	 Understanding	 (MOU)	 before	 a	 developer	 submits	 a	 consent	
application	to	avoid	the	need	for	any	objection	to	an	application.	The	 level	of	 information	
within	this	MOU	would	be	largely	dependent	on	the	desired	level	of	agreement,	pre consent,	
of	the	OWF	developer	and	cable	owner.	It	is	suggested	that	such	a	high	level	MOU	would	look	
to	establish	the	principles	on	which	a	proximity	agreement	would	be	reached	for	the	project	
in	question	and	would	intend	to	focus	the	parties	on	the	principles	laid	out	within	it.		
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Such	a	high	level	MOU	may	look	to	identify	minimum	proximity	without	any	compromise	to	
maintenance	operations	on	the	telecoms	operator’s	part	as	well	as,	for	example,	suggesting	
suitable	mitigation	measures	that	could	be	adopted	should	proximity	be	reduced	in	a	number	
of	 increments.	 	 This	 may	 present	 numerous	 scenarios	 on	 which	 the	 offshore	 wind	 farm	
developer	could	base	a	design	when	finalising	the	wind	farm	design	depending	on	the	final	
project	parameters,	hence	retaining	the	flexibility	contained	within	the	Rochdale	Envelope.	

It	is	recognised	however	that	an	MOU	may	not	be	applicable	or	appropriate	for	all	developers	
and	hence	it	is	suggested	here	as	one	option	to	ease	concerns	of	both	parties.	A	developer	
(or	existing	cable	owner)	may	prefer	to	take	another	approach	as	part	of	ongoing	consultation	
on	the	proximity	agreement.	

During	 the	 discussions	 on	 a	 high	 level	MOU,	 the	 parties	may	 agree	 to	 undertake	 certain	
impact	assessment	analyses	and	technical	studies,	if	required,	to	determine	the	level	of	risk	
imposed	and	allow	an	informed	discussion	of	potential	mitigations.	

	
If	considered	appropriate,	a	high	level	MOU	would	be	put	in	place	between	the	developer	
and	the	affected	party	as	part	of	the	consultation	process.	In	this	case,	it	would	provide	the	
offshore	wind	 farm	developer	 and	 affected	party	with	 the	 reassurance	 that	 a	 project	will	
proceed	on	the	previously	agreed	terms	and	hence	will	avoid	potential	further	dispute	at	a	
later	stage.		

In	this	scenario,	the	second	stage	of	the	proximity	agreement	would	occur	post consent	and	
once	the	layout	has	been	approved,	where	detailed	agreements	between	cable	operators	and	
offshore	wind	developers	are	finalised	and	agreed	(as	discussed	further	in	Annex	B.3).	

14.2 Pre-construction	phase	

	
Once	consent	is	granted	by	the	relevant	authority,	the	developer	will	start	narrowing	down	
design	 options	 for	 the	 offshore	 wind	 farm	 through	 detailed	 design,	 tendering	 and	
procurement	processes	(although	some	developers	may	begin	this	process	during	application	
determination).	During	this	period	of	time	(typically	approximately	2	years),	the	developer	
should	 continue	 to	engage	with	 the	 cable	owners	and	establish	more	 firm	proximity	 (and	
crossing)	agreements	 in	 line	with	 the	previously	agreed	principles	 laid	out	within	 the	high	
level	MOU	or	any	other	applicable	documents.		These	would	be	based	on	the	established	wind	
farm	layout,	electrical	infrastructure,	etc.		

Depending	on	the	nature	of	the	offshore	wind	farm	consent,	there	may	also	be	a	requirement	
to	demonstrate	to	the	regulator	that	a	proximity	agreement	has	been	reached.	
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14.3 Construction	phase	

		
Once	 the	 financial	 investment	 decision	 is	 taken	 by	 the	 developer’s	 board(s)	 and	 offshore	
construction	 is	 mobilised,	 there	 will	 be	 certain	 precautions	 to	 be	 taken	 in	 respect	 of	
construction	 operations	 near	 offshore	 cables.	 This	 is	 detailed	 in	 the	 method	 statement	
forming	an	integral	part	of	any	proximity	agreement.	

Representatives	 of	 installation	 and/or	 maintenance	 contractors	 should	 be	 involved	 in	
operational	 discussions	 as	 early	 as	 possible,	 as	 necessary.	 This	 is	 to	 enable	 agreement	 of	
working	arrangements	for	installation,	repair	and	maintenance	of	the	parties’	facilities	within	
the	bounds	of	the	proximity	(and	crossing)	agreement.	

Notification	for	defined	activities	should	be	provided	as	agreed	on	a	case	by	case	basis.	An	
example	of	a	notification	timeline	could	be	at	countdown	intervals	of	3	months,	1	month,	1	
week,	 48	 hours,	 24	 hours	 prior	 to	 construction	 commencement	 and	 upon	 completion	 of	
operations.	 Any	 alterations	 to	 the	 Method	 Of	 Procedure	 (MOP)	 during	 construction	 will	
require	further	discussion	and	flexibility	in	the	proximity	agreement.	

14.4 Operation	and	maintenance	phase	
Following	construction,	the	coordinates	and	necessary	charting	information	shall	be	supplied	
to	all	parties	as	soon	as	practical	to	enable	them	to	update	their	databases.	The	obligation	is	
to	provide	as built	data	works	for	all	parties.	The	wind	farm	operator	should	provide	as built	
data	and	as laid	coordinates	of	all	infrastructure.	Submarine	cable	operators	should	provide	
a	revised	route	position	list	after	a	cable	has	been	lifted	for	repair	or	 installation	of	a	new	
cable.	

During	the	operation	and	maintenance	phase	there	will	be	new	issues	in	respect	of	marine	
coordination,	 issues	 during	major	 overhauls,	 etc.,	 and	 there	might	 be	 options	 for	 shared	
maintenance	services.	
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15 ANNEX	C	–	CHECK	LIST	FOR	ISSUES	TO	BE	
CONSIDERED	IN	A	SITE	SPECIFIC	RISK	
ASSESSMENT	

This	 Annex	 provides	 a	 check	 list	 of	 the	 key	 issues	 (‘External	 /	 Internal	 Influences’)	 for	
consideration	in	a	site	specific	risk	assessment.	 It	may	be	appropriate	to	consider	these	as	
part	of	a	suggested	agenda	for	discussion	between	the	key	stakeholders.	

	
Figure	17	–	The	External	and	Internal	Influences	to	be	considered	in	determining	site	

specific	proximity	limits	

15.1 External	influences	
The	following	is	an	aide memoire	of	the	key	areas	of	‘External	Influences’	(i.e.	issues	where	
none	 of	 the	 affected	 parties	 can	 have	 an	 impact	 on	 the	 condition)	 for	 consideration	 in	
reaching	successful	proximity	agreements.	It	is	not	intended	to	be	an	exhaustive	list	of	items	
to	be	included	by	prescription.		

Physical	environment/metocean	conditions	

Ø Historical	metocean	data;	
Ø Benthic	conditions;	
Ø Depth	of	water.	
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Existing	infrastructure	

Ø Availability	of	accurate	survey	data;	
Ø Existing	 subsea	 plant	 information	 (burial	 /	 protection)	 and	

specification;	
Ø Other	 seabed	 users	 /	 stakeholders	 and	 proximate	

developments;	
Ø Cable	crossings	and	any	required	burial	/	protection	(mattresses,	

rock	etc.);	
Ø Proximity	of	surrounding	infrastructure	foundations	/	turbines	/	

substations.	

Planned	infrastructure	

Ø Planned	 location	 and	 potential	 layout	 scenarios,	 including	
crossings.	

Legislative/regulatory	constraints	

Ø UNCLOS	and	other	regulatory	constraints;	
Ø HSE	regulations;	
Ø Local	rules	and	regulations;	
Ø Other	 permit	 applications	 lodged	 during	 development	 of	 a	

proximity	agreement.	

Commercial	constraints	

Ø Is	a	high	level	MOU	between	the	parties	in	place?;	
Ø Impact	 on	 contractual	 performance	 requirements	 of	 cable	

owner’s	customers	/	marine	provider;	
Ø Reduction	in	OWF	developer’s	power	generation.	

Other	seabed	users	

When	submarine	cables	are	located	in	close	proximity	to	offshore	wind	farm	developments	
and	other	stakeholders	(such	as	oil	&	gas,	shipping,	aggregate	extraction,	marine	protected	
areas,	 etc.),	 the	 developer	 should	 consider	 the	 cumulative	 impact	 of	 all	 the	 sectors’	
requirements.	This	should	ensure	each	stakeholder	can	continue	their	legitimate	activities	in	
a	 safe	 and	 timely	 manner.	 Where	 impacts	 are	 identified,	 they	 should	 be	 quantified	 and	
assessed,	 and	 all	 legitimate	 concerns	 addressed.	 Where	 multiple	 developments	 /	
stakeholders	 are	 identified,	 the	 Working	 Zone	 agreed	 between	 stakeholders	 using	 this	
guideline	may	vary	on	a	case	by	case	basis.	

15.2 Internal	influences	
In	 addition	 to	 the	 External	 Influences	outlined	 above,	 a	 range	of	 ‘Internal	 Influences’	 (i.e.	
issues	that	are	in	some	kind	of	control	by	at	least	one	of	the	affected	parties)	should	also	be	
taken	into	consideration	when	discussing	a	risk based	assessment	of	appropriate	proximity	
limits.	 	 Again,	 the	 list	 is	 not	 intended	 to	be	 exhaustive	or	 prescriptive	but	 should	prompt	
evaluation	of	the	most	useful	and	relevant	issues	for	consideration.	
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Also,	these	internal	influences	should	be	part	of	the	agenda	for	discussion	between	the	key	
stakeholders	and	may	eventually	be	elements	of	the	method	statements	to	be	developed	and	
agreed	through	the	dialogue.	

Vessel	/	Equipment	selection	or	availability	

Ø Differing	vessel	types,	capabilities	and	operating	footprints;	
Ø Vessel	and	positioning	capability;	
Ø Weather	forecast	and	related	decision	process;	
Ø Impact	of	vessel	losing	position;	
Ø Vessels	 required	 to	 undertake	 remedial	 works	 –	 multi vessel	

simultaneous	operations;	
Ø Position	 reference	 systems	 and	 the	 impact	 of	 surrounding	

structures;	
Ø Deck	and	cable	handling	arrangements;	
Ø ROV	/	LARS	spec	and	capability;	
Ø Methodology,	 operational	 procedures	 and	 techniques	

employed;	
Ø Available	spare	cable	/	plant.	

Operational	environment		

Ø Proximity	agreement	boundary;	
Ø Pre existing	jack	up	zones	and	cable free	areas;	
Ø Anchor	spread	requirements	for	multi point	mooring	systems;	
Ø Cable	protection;	
Ø Post lay	surveys	and	the	transmitting		/	sharing	of	data;	
Ø How	a	repair	affects	future	interaction	and	works;	
Ø The	 requirement	 for	 powering	 down	 part	 of	 a	 system	 during	

works.	

Manning	levels	

Ø Competence	 and	 experience	 adequate	 to	meet	 the	 additional	
demands	of	the	circumstance;	

Ø Additional	 manning	 requirements,	 e.g.	 DPOs,	 watch	 keepers,	
proximate	 party	 reps,	 operational	 personnel	 to	 expedite	 the	
repair,	etc.	

Personnel	competency	

Ø Ensure	that	relevant	cross	sector	expertise	is	engaged;	
Ø Health,	Safety	and	Environmental	considerations;	
Ø Experience	 in	 proximate	 /	 close	 quarters	 /	 simultaneous	

operations.	
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15.3 Application	of	ALARP	
What	is	ALARP?	

The	ALARP	 level	 should	 not	 be	misunderstood	 as	 simply	 being	 a	 quantitative	measure	 of	
benefit	 against	 detriment.	 ALARP	 is	 reached	 when	 the	 time,	 trouble	 and	 cost	 of	 further	
reduction	measures,	become	uneconomic	or	unacceptable	with	respect	to	the	additional	risk	
reduction	obtained.		

In	 order	 to	 come	 to	 an	 agreement	 between	 the	 involved	 parties	 it	 will	 be	 necessary	 to	
determine	the	level	of	risk	ALARP	level	which	is	acceptable	to	each	stakeholder.	This	will	be	
site	specific	and	the	appetite	for	risk	is	likely	to	vary.	

Whilst	account	should	be	given	to	potential	worst	case	scenarios,	these	should	not	be	used	
as	 the	 basis	 for	 discussions	 between	 the	 parties	 if	 they	 cannot	 also	 be	 considered	 likely.		
Limiting	discussions	to	worst	case	scenarios	or,	for	instance,	a	single	20	year	+	event,	is	likely	
to	lead	to	disagreements	where	neither	party	can	be	satisfied	or	may	potentially	prevent	an	
agreement	being	reached	at	all.	Wherever	possible,	the	assessment	of	risk	should	 include,	
but	not	be	limited	to:	

Ø Any	 historic	 data	 available	 on	 reliability	 or	 damage	 for	 the	
existing	infrastructure	or	installed	similar	examples	elsewhere;	

Ø Likely	return	rates	of	periods	of	poor	weather	which	may,	under	
the	planned	interaction,	prejudice	repairs	when	compared	to	the	
baseline	current	situation;	

Ø Likelihood	of	inability	to	maintain	control	of	the	vessel;	and	
Ø Completion	of	sufficient	due	diligence	to	ensure	that	all	parties	

to	 the	 agreement	 are	 considered	 competent	 to	 meet	 the	
requirements	of	the	proximity	agreement.	

Consideration	of	the	acceptable	risks	will	then	allow	informed	discussions	on	the	potential	
mitigations	 that	 may	 be	 available	 to	 reduce	 the	 risk	 caused	 by	 a	 new	 development	 and	
therefore	reach	an	acceptable	ALARP	level.	

Consider	the	following	Probability	–	Impact	table	and	Risk	Severity	Analysis	example	when	
determining	and	mitigating	to	the	ALARP	(YELLOW)	level(s).	Note,	the	risk	severity	index	can	
be	calculated	simply	as	Probability	x	Highest	Impact,	the	solution	being	inserted	within	the	P
I	table	in	the	Green	(Tolerable),	Yellow	(ALARP)	or	Red	(Intolerable)	areas.	
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This	might	be	viewed	 in	a	Probability	 /	 Impact	 (P I)	 severity	 table	as	outlined	 in	Figure	18	
below.	

	
Highest	Impact	of	Risk	Event	

Figure	18:	Probability	Impact	table	and	associated	ALARP	levels	

A	 risk	 analysis	 taking	 into	 consideration	 all	 site specific	 External	 Influences	 and	 Internal	
Influences	should	be	carried	out	during	discussions	on	proximity	agreements.		The	base	case	
proximity	distance	tables	provided	in	the	Evidentiary	Study	applied	intelligently	provide	useful	
tools	in	the	risk	assessment	of	the	various	scenarios.	

Such	an	assessment	could	include	but	not	be	limited	to:	

Ø Risk/likelihood	of	damage	to	existing/proposed	infrastructure	in	
the	 area	 of	 the	 interaction	 including	 potential	 for	 change	 to	
anticipated	fault	rates	due	to	the	planned	new	infrastructure;	

Ø Risk/likelihood	 that	 a	 fault	may	occur	during	 a	period	of	poor	
weather	which	would	lead	the	Master	of	the	vessel	to	delay	or	
suspend	operations	due	to	 the	proximity	of	an	OWF	alone	 (as	
opposed	to	the	weather	being	unworkable	in	any	situation);	

Ø Acceptable	 level	 of	 downtime	 of	 any	 infrastructure	 under	
normal	circumstances	and	its	strategic	importance;	

Ø Loss	of	potential	revenue	for	any	OWF	operator	as	a	result	of	loss	
of	available	acreage	and	impact	on	the	project	as	a	whole;	

Ø Cost	 of	 alternative	 options,	 such	 as,	 re routeing	 a	 new	 cable	
around	as	opposed	to	through	an	existing	OWF	and	impact	on	
the	project	as	a	whole.	
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If you have any questions regarding this document or suggestions for improving it, please send 
an email to the ICPC’s General Manager 

 

Suggested Citation 
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Offshore Renewable Wind Energy Installations and Submarine Cable Infrastructure in National 
Waters, Issue 2A, 26 November 2013.   

Available by request at http://www.iscpc.org or secretariat@iscpc.org 

   
 

DISCLAIMER 

An International Cable Protection Committee Ltd ("ICPC") Recommendation 
("Recommendation") implies a consensus of those substantially concerned with its scope and 
provisions.  A Recommendation is intended as a guide to aid cable owners and other seabed 
users in promoting the highest goals of reliability and safety in the submarine cable environment.  
The existence of a Recommendation does not in any respect preclude anyone, whether he has 
approved the Recommendation or not, from laying or repairing undersea cables or employing 
procedures to these ends which may be required by the ordinary practice of seamanship or by the 
special circumstances of each case, but which may not be conforming to the Recommendation.  
 
The ICPC does not develop standards and will in no circumstances give an interpretation of a 
Recommendation in the name of the ICPC.  The ICPC and its members do not accept any 
liability for any errors in the Recommendation or for any consequences resulting from its use as 
a planning guide.  Nothing in this Recommendation should be viewed as relieving anyone from 
the rights and obligations of seabed users under international law, including but not limited to 
the United Nations Convention of the Law of the Sea ("UNCLOS"). 
 
NB:  ICPC Recommendations are subject to periodic review and users are cautioned to obtain 
the latest issues. This Recommendation may be revised or withdrawn at any time without 
further notice to the recipient. 
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1. INTRODUCTION 

NB: This document (the "Recommendation") provides guidance on the considerations that should 
be given by all Stakeholders in the development of projects requiring proximity agreements between 
offshore wind farm projects and submarine cable projects within national waters.  This 
Recommendation addresses installation and maintenance constraints related to wind farm 
structures, associated cables and other submarine cables where such structures and submarine 
cables will occupy proximate areas of seabed. This version has been created to be internationally 
usable and agnostic of country specific regulations, however it does use UK examples in places for 
clarity. While this Recommendation has been developed specifically for offshore wind farm 
projects, the process for stakeholder consultation and consideration for safety zones can apply 
equally well to other renewable energy projects (e.g. tidal, wave) and other seabed infrastructure 
projects. Other aspects of this Recommendation may or may not be applicable. Tidal projects are 
likely to be in a physically constrained environment and the anchoring systems for wave and 
floating wind projects may be more complicated than foundations used in present offshore wind 
projects.  Such systems may require unique analysis and solutions. 

The on-going development of offshore wind farms has resulted in the need for a cross-industry 
endorsed Recommendation on the proximity of submarine cables and wind farms. Other forms of 
Offshore Renewable Energy Installations (OREI) currently being developed, such as tidal and wave 
energy, may also be in close proximity to existing seabed infrastructure. This Recommendation 
however focuses solely on proximity between the various offshore wind farm structures (OWF) and 
submarine cables.  

There are common interests between offshore wind farm developers/owners and cable owners 
regarding safety, access and maintenance and there is a necessity for the parties to spatially interact 
in terms of access to the seabed. The increased use of the seabed for renewable energy 
developments and the potential for multiple uses of the seabed must be appreciated. 

The primary common interests of the parties are summarised in Figure 2 below: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2:  Primary common interests 
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The information supplied in this Recommendation was compiled initially as Subsea Cables UK 
Guideline Number 6 by a cross-sector Technical Working Group (TWG) comprising members of 
Subsea Cables UK (SCUK), RenewableUK (RUK), Renewable Energy Association (REA), The 
Crown Estate and representatives from telecommunication and offshore renewable energy sector 
owners, developers, operators, installers and maintenance providers.  

This Recommendation is therefore based upon the combined broad experience and knowledge base 
contained within the submarine cable industry, the offshore renewable energy industry and The 
Crown Estate.  

Subject to the Disclaimer page 2 of this document, it is the intention that this Recommendation 
should be used as a reference document on the subject matter with the aims of promoting the 
highest standards of construction, operability, reliability, maintainability and safety in the offshore 
renewable energy and submarine cable environment commensurate with co-existence in close 
proximity to each other. 

It is very important to appreciate that this Recommendation does not provide a prescriptive solution 
on proximity. The distances contained within this document are intended to provide a starting point 
for Stakeholder discussions. It is recognised that an OWF developer may generally prefer to locate 
structures closer to existing seabed infrastructure than this Recommendation indicates. Under 
certain conditions and layouts this may well be possible. Conversely, an existing seabed 
infrastructure owner / operator may prefer an increase in the proximity distance to an OWF 
structure.  

The optimised proximity distance will only be achieved by dialogue and agreement between the 
parties based upon a risk assessment process where appropriate. 

It is in the interest of all Stakeholders that to achieve a mutually acceptable and optimal proximity 
agreement, very skilled and experienced resources should be utilised during these discussions. It is 
of the utmost importance that all Stakeholders understand and appreciate each other’s requirements 
and safety issues.  All parties should therefore commence proximity discussions as early as 
possible, proactively and with open minds. 

1.1.  Evidence based study 

To support the development of the proximity Recommendation, The Crown Estate in the UK 
commissioned an evidentiary desktop (and interview) study in September 2011. This can be 
found on the website of The Crown Estate. 

The study is not intended as a Recommendation document in its own right but is provided as a 
reference tool for the parties.  

2. SCOPE 

The scope of this Recommendation with respect to the proximity distances and water depths that it 
should be applied to is summarised by Figure 1 and the text following it: 
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2.1. Proximity Distances 

 

It is the consideration of this Recommendation that no proximity agreement is required where 
the minimum approach of planned subsea development and planned/existing subsea 
infrastructure exceeds one nautical mile (1NM) (1.852 km). However, at a separation of 
approximately 1NM, it is considered good practice that high-level consultation is undertaken 
thereby ensuring that all Stakeholders are aware of each other’s activities and requirements. 

For a planned subsea development that is within 1NM of existing subsea infrastructure, dialogue 
needs to be established between the Stakeholders and the consideration of this Recommendation 
should apply to establish mutually acceptable proximity limits.  

The indicative separation distance of 750 metres given in section 5 of this Recommendation is 
not intended to provide a prescriptive solution on proximity but should be used as a sensible base 
case to begin Stakeholder discussions to determine actual, case specific separation distances. 
Multiple crossings at less than 500 metres separation should be considered as being a single 
entity with associated potential seabed occupation and preclusion of other activities. 

2.2. Water Depths 

For the purpose of this Recommendation the proximity impacts between renewable energy 
installations and submarine cables in a range of water depths up to 75 metres, have been 
assessed. Renewable energy developments in water depths in excess of 75 metres will require a 
re-appraisal of the issues assessed here and are therefore beyond the scope of this 
Recommendation. 

3. KEY FACTORS DETERMINING PROXIMITY LIMITS 

Submarine cables have been suffering faults since the first installation over 160 years ago and so the 
need to restore a system quickly has always been paramount and have been recognised in several 
treaties, most recently in the United Nations Law of the Sea Convention (1982) (“UNCLOS”). 
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Stakeholders in a discussion on proximity limits between submarine cables and offshore wind farm 
structures are advised to develop and agree safe and appropriate solutions on a case by case basis to 
determine how much sea room is actually needed to efficiently and safely execute a cable repair. 

The experience acquired in repairing submarine cables has evolved into a recognised set of 
maintenance and repair processes and procedures. In order to assist all sectors in understanding the 
interactions and impacts, four key determinants of sea room required by a cable ship are:  

 Fault location 

 Cable recovery 

 Cable repair 

 Re-deployment 

For detail please refer to Annex A.  For general reference, Submarine Cables: The Handbook of 
Law and Policy,1 is recommended. 

4. STAKEHOLDER CONSULTATION 

It is vital that all sectors engage with each other at as early a stage as possible in the development 
process, regardless of which sector the developer is from and who owns the existing infrastructure. 
This engagement will facilitate appropriate proximity agreements and should continue throughout 
the consenting process and through the operational lifetime of the asset as illustrated in the below 
project cycle overview, Figure 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Burnett, D., Beckman R., and Davenport, T., Martinus Nijoff Publishers (2013) 

Figure 3: Stakeholder consultation in all phases of the project lifecycle 
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There is significant growth in OWFs at the present time and hence much discussion herein assumes 
that the new development is an OWF (and the existing infrastructure being a submarine cable). It 
should be accepted that this Recommendation applies equally if the new development is a 
submarine cable and the existing infrastructure is an OWF. 

Stakeholder engagement should commence as soon as is practicable following the award of a 
development zone or project area and continue with all Stakeholders, throughout the process, until 
the project is fully commissioned. 

Please refer to Annex B for further details on proposed Stakeholder consultation. 

5. GUIDANCE FOR INDICATIVE SEPARATION DISTANCES 

This Recommendation does not provide a prescriptive solution on proximity, rather, it stresses the 
need for proactive dialogue about a site specific, risk based outcome.  However, some guidance for 
indicative separation distances is outlined here. This is intended to provide a starting point for 
Stakeholder discussions. 

Two primary issues to be observed when considering separation from third party vessels are: 

5.1. Cable Maintenance Vessel Safety Zone 

The Safety Zone around the vessel with restricted manoeuvring ability (maintenance or repair 
vessel), from approach of other vessels, shall be established in line with COLREGS 1972.  It is 
also normally requested by the vessel master (in accordance with Article V of the International 
Convention for the Protection of Submarine Telegraph Cables (1884), for all ships to keep at 
least 1NM clear whilst they are engaged in cable operations that restrict their ability to 
manoeuvre. 

5.2. Wind Farm Structure Safety Zone  

This aspect of Wind Farms varies with different national jurisdictions as well as project lifecycle 
stage.  In the EEZ, under UNCLOS article 60, a coastal State can establish a safety zone around 
an off-shore installation up to 500 metres. No such zones are permitted around a submarine cable 
outside of territorial seas, but under UNCLOS articles 58 and 79, the coastal State is not allowed 
to take actions that prejudice the possibilities of repairing existing cables.  In the UK for 
example, Wind Farm operators can request, via Legislative provisions that typically a 50m safety 
zone be established around any wind farm structure during its operating life, while during 
construction a safety or exclusion of 500m can be requested. In Germany, the current preference 
is for an exclusion zone to be applied for the area that surrounds the whole Wind Farm of up to 
say 500m, but only where there are concerns.  In many cases, the preference is not to exclude 
vessels from navigating around the turbines but rather to minimize the regulatory burden. 
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Two fundamental concepts must be considered when deriving a generic proximity distance: 

 Working Zone, applied either side of the submarine cable; and 

 Hazard Area, applied around the cable repair vessel. 

The Working Zone and Hazard Area concepts are further discussed below and can be found 
illustrated later in Figures 5, 6 and 7. These show how the Working Zone and Hazard Area would 
be applied to a submarine cable repair vessel in various scenarios. 

5.3. Working Zone 

A Working Zone is required either side of an in-service submarine cable to enable access for 
cable maintenance and repair operations by a suitable vessel.  The parameters of the Working 
Zone are a function of many variables, several being site-specific. Nevertheless, the Working 
Zone is most pertinently the space required by a vessel to conduct all operations which a cable 
repair potentially comprises, including those discussed in detail within Annex A. 

The Working Zone for traditional repair scenarios is likely to be in the order of 500m either side 
of the existing submarine cable. This is based on the expected area required to undertake cable 
fault location using trailed electrodes, grapnel and final bight deployment operations.  

Guidance in this document is considered appropriate for water depths up to 75m. 

Consideration should also be given, but not limited to, the following: 

 Proximity of other adjacent developments (i.e. oil and gas) 
 Proximity of hazards, density of traffic and navigation schemes 
 Type, size and manoeuvrability of vessels 
 Support vessels 
 Cable type and existing burial status/protection 
 Alternative repair options, such as a lay-through repair, or adjusted final bight location 
 Predicted prevailing metocean conditions (wind, wave, current, tides) etc. 
 Seabed type. 

Nothing in this Recommendation is intended to detract from the Master’s responsibility for the 
safe navigation of the vessel and the safety of those on board. The Master will always retain the 
prerogative to exercise prudent seamanship to depart from this Recommendation, or any 
subsequent plan or agreement reached as a result of this Recommendation, if circumstances 
dictate (Ref. Annex A, Section A.9). 

5.4. Hazard Area 

Independent of, and in addition to, the Working Zone, where there are fixed structures near to a 
vessel undertaking cable operations close to the limit of the expected or planned Working Zone, 
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a Hazard Area should be considered as a trigger radius around the vessel. If there is potential for 
a WTG to come within this Hazard Area as a result of vessel movement, then additional risk 
assessment needs to be carried out and determination made on the need for application of any 
appropriate pre-planned risk mitigations. Where this situation occurs, additional consideration 
needs to be given to supplementary control protocols, weather considerations, etc. 

The radius of the Hazard Area needs to be determined by discussion between the key 
stakeholders (e.g. wind farm developer, the existing subsea infrastructure owner and any affected 
maintenance provider). The Hazard Area should provide sea room to ameliorate risks of work in 
close proximity to a WTG.  If there is no other direction for opening that discussion, then it is 
recommended that consideration begins at a minimum of 250 metres.  Even at this minimum 
distance, there will still be constraints on vessel operations including, but not limited to, repair 
procedures and weather criteria. 

 

 

Figure 4 shows how the Working Zone 
and Hazard Area would be applied to a 
submarine cable repair vessel when 
operating on the cable line, i.e. during 
jointing, ROV burial/fault location, or 
stock cable laying. 

 

 

       
 

 

 

Figure 5 illustrates how the Hazard Area 
would be applied to a submarine cable 
repair vessel when operating at the extent 
of the Working Zone. This being when 
deploying a final bight between the 
adjacent WTGs thus presenting a reduced 
risk solution. 

 

Figure 5: Vessel operation on the extent of the 
Working Zone when deploying a final bight 

Figure 4: Vessel operation on the cable line 
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Figure 6 illustrates how the Hazard Area 
would be applied to a submarine cable 
repair vessel when driving away from the 
cable line during a grapnel drive to 
recover the cable. Note that the adjacent 
WTG represents a significant risk should 
there be any loss in vessel position. An 
option to reduce the risk of this 
occurrence is to plan drives between 
turbines. 

 

 

 

6. PROCESS FOR DETERMINING SITE SPECIFIC PROXIMITY LIMITS 

A generic set of limiting distances cannot be derived for all cable / wind farm proximity scenarios 
without recourse to a large number of caveats and exceptions. The recommended approach is to use 
the principles of a holistic risk based process for determining site specific proximity limits. This 
allows consideration of a range of external influences, both those beyond the control of the parties 
and those internal influences that can be affected by the parties. 

Once the parties have agreed site-specific proximity limits, the final step in the process is the 
drafting of a proximity agreement with accompanying method statements. The overall process is 
outlined in Figure 7 below: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 7 - Process for determining site-specific proximity limits 
and drafting a proximity agreement 

Figure 6: Vessel operation when driving away from the 
cable line during a grapnel drive to recover the cable 
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Risk to Personnel and the influence of Health & Safety legislation and regulation is considered to be 
included under External influences in the diagram above (Figure 7), as well as risks included in 
Operational Standards under Internal influences.  

Personnel risk is properly governed by detailed legislation and is therefore outside the scope of the 
Recommendation. However, it should be noted that Safety Of Life At Sea is one of the primary 
drivers for adopting sensible proximity agreements and serves to underpin every decision process 
for either risk assessment or mitigation selection and application. 

6.1. Risk Assessment 

In order to come to a site-specific agreement between the involved parties it will usually be 
necessary to undertake a risk assessment during discussions on proximity agreements. This is 
achieved by applying the cyclic approach embedded in the process, as illustrated in Figure 8 and 
considered below.  

The risk assessment should include an analysis of all relevant site specific influences (external 
and internal), examples of which are given above. In order to provide a sensible basis for 
discussion, risks need to be assessed realistically. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safe separation is required between existing submarine cables, WTG and other OWF structures 
to ensure the continuance of reasonable, timely and cost effective availability to maintain both 
the existing and the newly installed assets. The requirements of each stakeholder are however 
likely to vary depending on the site-specific circumstances. 

In order for the involved parties to reach agreement it will be necessary to determine the As Low 
As Reasonably Practicable ("ALARP") risk level that is acceptable to each Stakeholder.  This 
will be site-specific and the appetite for risk is likely to vary. The various site-specific issues 
should be carefully analysed in respect of risk impact, and a mutually acceptable ALARP level 
of risk agreed. Consideration of the acceptable risks will then allow informed discussions on the 
potential mitigations and lead to site-specific proximity limits. 

Fig 8 - Cyclic approach to risk assessment 

0063



ICPC Recommendation No.13, Issue: 2A Issue Date: 26 November 2013 

 

Page 14 of 39 

It should be appreciated from the outset by all parties that no activity is ever entirely free from 
risk. Companies and regulators do however require that safety risks are reduced to levels that are 
ALARP. The technique associated with this often encompasses the use of a Risk Severity 
Analysis to try to quantify the issues. Please refer to Annex C.3 for details of ALARP principals 
and a Risk Severity Analysis. 

6.2. Potential mitigation measures to support reaching agreement 

Before decisions are made regarding proximity and cable crossings, other solutions should be 
considered to potentially mitigate or reduce the impact. Such mitigation measures may influence 
a proximity agreement.  Examples of potential mitigation measures include: 

 Diverting the existing cable around a wind farm rather than through it; 

 Provision of additional spare cable for stock and other wet plant in case of repair; 

 Change the cable repair vessel within the maintenance agreement and the necessary 
financial considerations; 

 Joint use of cable repair vessels in a specific / generic maintenance agreement; 

 Construction of a wind farm in a different area or reconfiguring the WTG layout;  

 If multiple crossings are unavoidable, discussions of the required number, location and 
spacing should take place and be agreed; 

 Undertake appropriate surveys to identify exact location of “in service” and “out of 
service” cables as required; 

 Agreement on site-specific methodologies for repair; and 

 Methods of arresting any loss of vessel position, e.g., emergency anchoring procedures, 
support vessels, etc. 

This list is not exhaustive and, depending upon circumstances, additional mitigations could also 
be developed by the parties through mutually acceptable operational (and other) procedures 
involving wind farm developer / operator / owner and the existing cable owner / marine repair 
contractor etc. 

The benefits of “safe havens” and “escape corridors” within large wind farms as potential 
mitigations of risk were considered by the TWG. The consensus of discussions with cable 
maintenance providers was that such measures do not deliver appreciable mitigation. 

6.3. Principal mitigation considerations for gross de-confliction 

Following consideration of the issues of proximity and safe operation of co-located subsea 
infrastructure, it is apparent that the presence of an OWF development will restrict or prevent 
development opportunities for new submarine cables through OWFs without both parties 
compromising respective systems protection, security and performance objectives. Such 
compromise may be either unacceptable or undesirable. Options for mitigation can therefore 
become constrained. 
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Some examples of potential mitigation measures in this instance include: 

• Routing a new submaüne cable through an existing coITidor through an OWF by virtue 
of a pre-existing submarine cable. 

• Route new submarine cables around OWF developments, between projects or through 
wind recovery areas where suitable coni.dors may exist. 

• Submarine cable developers select altemative routes away from OWFs. 

7. PROXIMITY AGREEMENT 

When site-specific proximity limits have been agreed, a bilateral proximity agreement with 
accompanying method statement can then be drafted based on a standard template and this 
Recommendation. Such a proximity agreement should be based on the format and spirit of existing 
cable crossing and proximity agreements in common use throughout both industries, where 
appropriate. 

It is recommended that where possible, finalisation of wind fann layout planning should not be 
unde11aken until such time as Proximity Agreements and the requirements therein have been 
properly reviewed, discussed and agreed at least in principle, with the wind fa1m developer, the 
cable owner and any affected maintenance providers. 

Survivability of agreements is essential to the parties ' interests. 

Use of Proximity 
Agreement template 

Site specific proximity issues 

". 
Teèhnical' ariéi 1córilmercial · 

·agre~m~rit:on pröximity: ":' 
:: 1: limits .. tc>r a .~ivén: site · '• 1 

Site specific 
method statement 

Figure 9: The drafting of a site-specific Proximity Agreement and Method Statement 

7.1. Proximity agreement recommendation 

The recommended approach is to use the principle of a bilateral proximity agreement for each 
specific scenario. 

It is recommended that the following elements are included in such a proximity agreement: 

• Clauses to reasonably define the liabilities, obligations and rights of both paities 

• The exclusion/inclusion of consequential losses 

• Cleai-ly defiued limits of the area to which the Proximity Agreement applies 
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 Details of how the work would be carried out, to include method statements provided by 
the party carrying out the work and accepted by the other party as suitable prior to work 
proceeding, it is recommended that installation procedures be included in the 
Agreement 

 Future maintenance requirements of both assets. This should include the method by 
which notification of operations by each party is given to the other and the provision 
and storage of additional plant to support agreed repair methodology and the 
establishment of local 3rd party support vessels, if identified as a requirement 

 Definition of the expiry/survival of the Agreement (for example, at the 
decommissioning and/or recovery of one or other of the assets) 

 Provision of representatives from one party to the other party's operations and their 
rights, obligations and limitation of authority 

7.2. Site specific method statement 

A method statement is an essential part of any proximity agreement. The following is a task 
checklist which the parties can use as a basis for drafting a site-specific method statement. It is 
not intended to be an exhaustive list of items to be included by prescription but should prompt 
evaluation of the most useful and relevant issues for consideration. 

There needs to be reciprocity with respect to method statements for repairing and installing 
across both industries.  

Pre requirement for a repair 

 Delivery of all as-laid positions of infrastructure – lat/longs, geodetic datums, cable 
burial, WTG dimensions and blade arc, crossing constructions, rock placements, etc. 

 Emergency 24/7 contact procedures including escalations, details of any field-specific 
VHF communication channels and details of site engineers 

 Historical metocean data on currents and wind to inform marine providers (may not be 
available - especially during the O & M phase) 

 Establish notification requirements during operations, i.e., daily reports, notice of 
seabed interaction, surface vessel activity, etc. 

 Purchase of additional expendable gear, e.g., additional cable, crossing materials 
(should preferably be agreed upon during early pre-construction discussions) 

 Establish additional manning requirements, e.g., additional reps, marine warranty 
surveyors, anchor watch crews, etc. 

 Establish bridging documents, as appropriate 
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Pre-repair 

 Consider installation of local position reference systems 

 Consider temporary cessation of interruptible works nearby 

 Establish preferred subcontractors in area for guard boats, tugs, other support vessels 

 Confirmation that WTG’s, which are in the area of the cable ship operations, are 
stopped and locked in position, preferably ‘Y’ position, as necessary 

 Depending on fault nature and location, powering down of closest inter-array/collector 
cables, as necessary 

 Up to date metocean data 

 ‘Live’ metocean data feed from any applicable on-site equipment to establish weather 
window for repair (wave rider buoys only give out present condition - not forecasts) 

 Distribution list from all parties for notifications during repair ops 

 Boarding requirements of any additional personnel 

 DP trials nearby repair site to establish all systems functioning correctly 

 Coordination meeting and confirmation of communication lines (shore project 
management) 

During repair 

 Daily activity reporting 

 Dependent on communication plan within proximity agreement, notifications when 
works are expected to be seabed intrusive 

 Assistance in enforcing 1 NM exclusion zone around repair vessel for other marine 
traffic (as no requirement as of yet exist for a wind farm to have a single point of 
contact during the O & M phase, there may not be personnel ashore to monitor marine 
traffic on a daily basis) 

Post repair 

 Sharing of revised infrastructure location data 

 Post repair review meeting / Lessons Learnt exercise to feed back improvements to the 
process or relevant industry contacts 

8. MULTIPLE CABLE CROSSINGS IN CLOSE PROXIMITY 

A standard protocol for submarine cable crossings is well established and can be found detailed 
within ICPC Recommendations 2 & 3 and also SCUK Policy No 1. 

Multiple cable crossings in close proximity have been undertaken on a number of occasions and are 
therefore not a new scenario. However, ideally, crossings should be kept to a minimum from the 
point of view of the existing cable(s).  
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Multiple crossings within a wind farm area, for example a 
telecommunication cable crossing a number of inter-array power 
cables as shown on Figure 10 (for illustration of the issue only) 
should generally be avoided or mitigated. 

The amount and frequency of crossings should form part of 
discussions on crossing/proximity agreement between the parties. 

If crossings were less than 500 m apart it may make recovery of 
the underlying cable between crossings unsafe and impractical. As 
such, crossings at less than 500m separation should be 
considered as being a single entity and subsequently occupy and 
preclude other activities in that area of seabed and existing cable. 
Any repair of the crossed cable would involve cutting either side of 
these crossings and lay back over the top. 

It is appreciated that the development of large offshore wind farms 
has created the potential for a high concentration of crossings by 
multiple export, collector and/or array cables. This could result in 
limiting the available space for cable repair vessels to operate and 
also pose technical problems regarding cable recovery/replacement 
and repair within the crossing area.  

It is recommended that the following principles are initially 
considered: 

 Multiple crossings of existing cables by export, collector and/or array cables should be 
avoided wherever possible 

 Where multiple cable crossings are deemed necessary, the crossing cables should be spaced 
so that safe, timely and economical repairs to both the crossing and the crossed cables can be 
conducted without prejudice 

The potential impacts of multiple cable crossings should be carefully assessed. This should be 
included in the discussions of proximity/crossing agreements. As with all construction work, there 
are many different situations that will need to be considered when multiple cable crossings in close 
proximity are being discussed. Before cables are laid close to or across existing cable(s), it is 
recommended that the parties should consider the following: 

 When the operation(s) is to be carried out 

 Which technical method(s) will be used 

 Whether a pre-lay survey is required along both the existing cable(s) and the route of the 
new cables 

 At what approach distance from the existing cable(s) the crossing cables can be buried by 
plough/ROV/other means of jetting 

Figure 10: Potential Multiple 
crossings within a wind farm        

Source: The Crown Estate 
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 If required, what kind of protection should be used between the cables at the crossing point 
(Polyurethane, concrete / bitumen mattresses, rock placement etc.) and the thickness of the 
separation layer 

 In the event of a later repair, which technical methods are to be used 

 How close can an ROV or a grapnel be used to the other party’s cable(s) 

 Confirm who has priority in the case of simultaneous faults. 

9. DISPUTE RESOLUTION PROCESS 

It is recommended that any dispute arising out of or in connection with the parties' negotiations to 
establish an agreed distance between the submarine cable and wind farm development in question (a 
dispute) may be resolved by using a typical mediation process, an example of which is shown 
below. 

In the event of any matter for expert determination, senior representatives of the parties shall, 
within [30] calendar days of service of a written notice from any party to the other parties (a 
disputes notice), hold a meeting (a dispute meeting) in an effort to resolve the dispute.  If the parties 
are unable to agree upon a venue, the dispute meeting shall be held at an appropriate neutral 
location. Each party shall use all reasonable endeavours to send a representative who has authority 
to settle the dispute to attend the dispute meeting. 

If the representatives of the parties cannot resolve the dispute within [60] calendar days after the 
service of a disputes notice, whether or not a dispute meeting has been held, the dispute must be 
referred to a senior operations manager of each party who must use all reasonable endeavours to 
resolve the dispute within [30] business days after the dispute is referred to them (referral period). 

Any dispute which is not resolved within the referral period, shall, at the request of any party made 
within [30] calendar days of the expiry of the referral period, be referred to an independent expert 
for determination.   

The parties shall agree on the appointment of the expert and shall agree with the expert the terms of 
their appointment. If the parties are unable to agree on the identity of the expert, or if the person 
proposed is unable or unwilling to act, then, within [30] calendar days of either party serving 
details of a suggested expert on the other or the proposed expert declining to act, either party shall 
then be entitled to request that an expert be appointed by an independent arbiter. All costs of and 
associated with the request for the appointment of an expert by the independent arbiter shall be 
borne equally between the parties. The expert appointed may be an individual, partnership, 
association or body corporate and shall be generally recognised as an expert in the field of cable 
installation and maintenance. The independent arbiter shall be mutually agreed between the 
parties. 

The expert shall act on the following basis: 

a. on their appointment, the expert shall confirm his neutrality, independence and the 
absence of conflicts in determining the dispute; 

b. the expert shall act as an expert and not as an arbitrator; 
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c. the expert's determination shall (in the absence of manifest error) be final and binding on 
the parties and not subject to appeal; 

d. the expert shall decide the procedure to be followed in the determination in accordance 
with this agreement and in consultation with the parties and shall be requested to make 
his determination in writing, with reasons, within [30] calendar days after their 
appointment. 

For the avoidance of doubt, all costs related to the instruction the expert shall be borne equally by 
the parties. 

10. RECOMMENDED CONSIDERATIONS, RECOMMENDATIONS AND 
REFERENCES 

When planning the route of submarine cables it is recommended that developers consult the 
following documents: 

From ICPC: 

Recommendation No.1: Management of Redundant and Out of Service Cables 

Recommendation No.2: Recommended Routing and Reporting Criteria for Cables in 
Proximity to Others 

Recommendation No.3: Criteria to be applied to Proposed Crossings between Submarine 
Telecommunications Cables and Pipelines / Power Cables 

Recommendation No.4: Recommended co-ordination procedures for repair operations 
near in service cable systems 

Recommendation No.7: Procedure to Be Followed Whilst Offshore Civil Engineering 
Work Is Undertaken In The Vicinity Of Active Submarine Cable 
Systems 

From SCUK: 

Policy No.1:                 Cable Crossing Agreements 

 

From The Crown Estate:  

Submarine cables and offshore renewable energy installations – Proximity Study 
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11. DEFINITIONS 

The following words, acronyms and abbreviations are referred to in this document. 

Term Definition 

ALARP As Low As Reasonably Practicable 

COLREGS 

Convention on International Regulations for Preventing Collisions at 
Sea, London 20 October 1972, (as enacted in the UK by The Merchant 
Shipping (Distress Signals and Prevention of Collisions) Regulations 
1996 

Developer An entity undertaking marine development within EEZ and Territorial 
Waters 

DOW Depth Of Water 

DP Dynamic Positioning 

DPO Dynamic Positioning Operator 

EIA Environmental Impact Assessment 

FEED Front End Engineering and Design 

Hazard Area 

The area centred around an individual OREI structure adjacent to a 
submarine cable, which reflects the OREI structure’s status as a hazard 
for any vessel operating on said cable. The radius of the Hazard Area 
shall be agreed based on the level of risk to the vessel and the vessel’s 
own capability. 

ICPC International Cable Protection Committee 

IPC Infrastructure Planning Commission 

ISM International Safety Management 

LARS Launch and Recovery System 

MMO Marine Management Organisation 

MOU Memorandum of Understanding 

NM Nautical Mile (1.852 km) 

O&M Operations and Maintenance 

OREI Offshore Renewable Energy Installation 

OWF Offshore Wind Farm including associated structures such as Met Masts 
and Substations 

REA Renewable Energy Association 
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ROV Remotely Operated Vehicle 

RUK RenewableUK 

SCUK Subsea Cables UK (formerly UKCPC) 

Stakeholder An entity who is a seabed user or a party with vested interest within the 
Exclusive Economic Zone 

Submarine 
Cable An underwater telecommunication or power or control cable 

The Crown 
Estate 

The UK organisation, with primary management responsibility for the 
UK seabed in UK Territorial Waters 

TWG Cross-sector Technical Working Group (comprising representatives 
from SCUK, RUK, REA and The Crown Estate) 

UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea 

WTG Wind Turbine Generator 

Zero Impact A development / activity that has no impact upon a Stakeholder 
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ANNEX A: Key Factors Determining Proximity Limits 

The experience acquired in repairing submarine cables has evolved a recognised set of maintenance 
and repair processes and procedures. In order to assist all sectors in understanding the interactions 
and impacts, the four key determinants of sea room required by a cable ship are summarised in this 
Annex, namely: 

 Fault location 

 Cable recovery 

 Cable repair 

 Repair bight deployment 

In addition, the following basic operating issues governing the determination of proximity limits are 
addressed: 

 Vessel design and capability 

 Anchored operations 

 Operations within a Hazard Area (or Area of Enhanced Operational Awareness) 

 Safety management and competency 

 The role of the Master 

Part of the information contained in this Annex is extracted from the earlier referenced Evidentiary 
Study which contains more in-depth information about the subjects, including overview tables and 
worked examples.  It is generally recommended to consult this study report when considering 
specific issues to be analysed for inclusion in a proximity agreement.  

A.1 Fault Location 

Confirmation of fault location and cable recovery is carried out by ROVs where metocean 
conditions allow.  The use of electrodes, trailed behind the repair ship as it zigzags its way along the 
cable route may however be necessary for fault location under certain conditions.  

Trailed electrodes remain a well proven technique for fault finding in both telecoms and power 
cable repair operations. For expediency it is common for the main repair vessel to carry out the 
work but auxiliary vessels may also be employed if these are available and the operational 
conditions are suitable.  

In either case, the sea-room required for the vessel to safely and efficiently manoeuvre whilst using 
trailed electrodes must be properly considered within the proximity agreement. 
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A typical manoeuvring pattern is illustrated in Figure 11: 

 

 

 
Electrodes would be approximately 150 m in length in 50 m DOW, and typical distance offline 
would be 400-500 m. The latter distance is a function of electrode length, ship length and 
requirement to tow the electrodes far enough away from the cable line so that any deflection is 
sufficiently positive to inform a judgement on fault location and not be overtly affected by 
background noise.  

A.2 Cable Recovery 

The recovery of telecommunication cables for repair may be undertaken by conventional grappling 
techniques, the use of ROV or a combination of both. The sea-room required to efficiently execute 
cable recovery is one of the key determinants of cable and OWF proximity. This should be properly 
addressed in the drawing up of proximity agreements and associated documentation. 

ROVs & Related Subsea Equipment 

In most cases, ROV intervention would be the preferred cable intervention method in water depths 
up to 200 m, at least initially when the fault location would be inspected. Once initial ROV 
inspection has been completed then the options become broader ranging, including towed grapnels. 
The recovery method would be dictated by seabed type, depth of burial, environmental parameters, 
cable offline distance (in which case ROV is preferable), cable type, proximity of hazards, etc.  

If these factors allow, once the fault has been located the cable will be exposed, cut by the ROV and 
recovered by a lift line, thus reducing the amount of system cable removed and minimising cable 
ship excursions from the cable route. Alternatively, the initial cut may be performed by ROV before 
the two cable ends are recovered to deck via grapnels. In some situations, use of ROV may be 

Figure 11: The process of determining fault location through the use of trailed electrodes 
Source: GMSL Internal Document 2011 
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restricted to initial fault location and identification of suitable locations to conduct recovery via 
grapnels only.  

Indicative base case proximity limits for ROVs, and other subsea tools can be found in the 
referenced Evidentiary Study undertaken for The Crown Estate in the UK. 

Grapnel Operations 

Grappling remains a valuable cable recovery technique, especially when metocean conditions or 
cable burial preclude the use of ROV. This activity will usually consist of a cutting drive at the fault 
position followed by holding drives to recover the two cable ends. De-trenching grapnel under-
running is potentially required when the recovery of cables from deep burial would otherwise create 
excessive tensions on the cable during recovery.  

The distance required to conduct both cutting and holding grapnel drives is broadly similar and is a 
function of ship length, grapnel rig length and run-on – a DOW dependent distance deemed 
appropriate to ensure the grapnels have sufficient opportunity to engage the cable. Grapnel runs 
would preferably be conducted up any substantial seabed gradients and perpendicular to the cable 
route, hence they result in the cable ship making significant excursions from the cable route as in 
Figure 12: 

 

 

 
The size of excursion shown in Figure 12 from the cable route may be reduced by using a shortened 
grapnel rig layback, conducting operations with the vessel direction parallel to the cable line or by 
making optimal use of conditions. However, the normal scenario above should be allowed for when 
discussing proximity and, as grapnel operations require more sea-room than ROV cable recovery 
methods, the use of grapnels is a key consideration for this Recommendation. 

Table 1 is offered as a base case of operational distances for grapnel operations. It is acknowledged 
however that final proximity limits for a given repair scenario will be dependent on a large number 
of variables that combine to produce a unique set of requirements for each cable repair.   

Figure 12: Example of indicative distances required when conducting traditional 
cable recovery methods with grapnels in 50m depth of water 
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The reduced layback and run on distances included in the Evidentiary Study for the UK’s The 
Crown Estate are to be considered as ‘shortened’ distances and are derived assuming the most 
optimum conditions and a reduced grapnel layback.  In practice, an allowance for differences in 
grappling rig arrangements, operational contingency (e.g. wind & tidal effects) and attention to the 
particular circumstances of the case should be made and the arguments expressed here adjusted 
accordingly.  

A.3 Cable Repair  

Once a cable end has been recovered and “recovery” damage removed, the system is tested to 
determine whether the end is faulty or fault free.  If faulty the vessel will proceed to clear the fault if 
local to the repair vessel. Once the cable has been cut back sufficiently to remove the fault and has 
been tested successfully the cable ship will buoy off the good end and relocate to recover the other 
side of the cable.   

The cable ship will repeat the process on the second end until it is standing to a fault free end and 
will then splice to a length of repair “stock” cable. Once this splice is completed and tested, the 
cable ship pays out the new “stock” cable section (depending upon the position of the cable ends 
during fault location, the cable ship will aim to place the cable on the original cable line) laying out 
to the first cable end buoy – including any crossing constructions which may be required over inter-
array or export cables. 

When the cable ship reaches the cable buoy it will recover the first end, test both ends and perform 
the final splice (see Figure 13). 

Table 1 - Indicative reduced grapnel operation distances  
Source: The Crown Estate, 2012 
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A.4 Repair Bight Deployment 

Once the final repair joint is complete the vessel will manoeuvre to lay the final bight, as in Figure 
14 below, and, if possible, the entire repair footprint will be re-buried using the ROV. 

It should be noted that the physical characteristics of the repair bight are dictated by the variations 
in design and purpose of the vessel involved. 

 

 

 

Figure 13: The repair of a cable is not usually dimensioned 
in respect of proximity distance to a wind farm structure 

Figure 14: Example of indicative distances displaced off the cable line 
when deploying a final bight to the seabed in 50m depth of water 
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The displacement of a final bight created by a cable repair will be a function of: 

 water depth 

 the physical characteristics of the cable, particularly bend radius and catenary 

 deck length, jointing space layout and freeboard of the cable repair vessel 

 prevailing weather conditions at the time of the laydown operation 

Figure 15 illustrates the terms ‘water depth’, ‘freeboard’, ‘deck length’ and ‘repair bight crown’. 

  

 

The deployment of a final bight is likely to be the key determinant of the space required to conduct 
maintenance of a submarine cable in the vicinity of an OWF development. Not only is it likely that 
the operation during a repair requires the greatest excursion offline, hence placing the vessel closer 
to the OWF than at any other stage of the repair operation, it takes place when the cable ship is least 
manoeuvrable and most constrained in her ability to respond to any loss of position.  A method to 
reduce the risk of the proximity of the ship and the nearest wind turbines is to plan the deployment 
of the final bight between or away from the turbines. If practicable, the ROV will also be utilised to 
inspect and re-bury the cable post repair. Attention is drawn to the differences in bight deployment 
techniques between telecoms and power cables. Also, the differences in preparation and laying out 
of cable ends for jointing are significant when comparing telecoms and power systems. As such, 
due recognition of each should be fully incorporated in all proximity planning. 

 

Figure 15: Terms relating to cable repair bights 
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A.5 Vessel Design and Capability 

It is demonstrable that with increasing technical reliability of propulsion and control systems, the 
main causes of DP station keeping incidents are related to human error. While the DP class of a 
particular vessel remains relevant, procedural regimes and behavioural safety are considered to be 
of significant importance in developing proximity limits for DP and other self-propelled vessels. 

DP Class 1 vessels in common use within the telecommunications cable repair sector, provide lower 
levels of redundancy in the event of a system failure or loss of position. Providing proper operating 
controls and procedures are followed, however, the use of DP Class 1 vessels should not translate 
into more station-keeping incidents than for DP Class 2 vessels, providing such DP Class 1 vessels 
are operated more conservatively in terms of proximity distances. 

A.6 Anchored Operations 

An anchored barge may be used for cable installation or repairs in proximity to a wind farm or 
conversely for wind farm work in proximity to an existing cable. The use of jack up barges for wind 
farm construction or cable repair activities can also involve the deployment of anchors to aid 
positioning prior to jacking operations. 

While the deployment of anchors represents an additional constraint when planning proximity 
limits, the fact that anchor lines can span an existing submarine cable allows a degree of flexibility 
in the use of anchors in a congested seabed area.  

While it is not possible to prescribe minimum proximity limits for anchors and wires that suit all 
situations, given proper controls, some base case limits for anchored operations can be found in The 
Crown Estate’s earlier referenced Evidentiary Study. 

The proximity and direction of anchors should be given specific consideration and procedural 
process in the site proximity agreement. 

A.7 Safety Management and Competency 

The station keeping performance capability of any vessel is a combination of design, maintenance 
standards and operational competence in the face of environmental and site specific conditions. This 
Recommendation considers that close attention to safe operating practices, competency assurance 
and behavioural based safety should be equally important as the technical reliability and 
performance of vessels and equipment when defining proximity limits.  

Whilst the safe operation of vessels is legislated at international and national levels, there are a 
range of applicable safety standards depending on the size and/or power of a particular vessel.  
Some vessels (particularly towed barges) fall outside the more stringent requirements such as the 
International Safety Management (ISM) Code.  It is recommended that the principles of the ISM 
Code be applied to proximate vessel operations irrespective of vessel size, power or class.  

A.8 Operations within a Notification Area  

Typical crossing and proximity agreements generally prescribe additional safety controls within a 
defined area around a fixed or floating structure in order to manage the additional safety hazards 
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present.  A ‘Notification Area’ around structures is often adopted where vessel entry would activate 
these additional requirements specified in the crossing or proximity agreement. It is recommended 
that the definition of such a notification area be included within the proximity agreement within 
which a heightened level of operational readiness and safety awareness be activated.  

A.9 The Role of the Master 

In common with conventional maritime law and practice, the ship’s Master has overall legal 
responsibility for the safety of his vessel, the personnel on-board, and the protection of the 
environment.  It is recommended that this is properly acknowledged in the development and spirit 
of this Recommendation and that nothing contained therein should detract from this ultimate 
responsibility for the safe conduct of operations.   

It should be noted, the prerogative of the vessel’s Master will play a significant part in the actual 
execution of the works that are defined within any proximity agreement and in all vessel operations 
discussed therein. This Recommendation considers it imperative that maintenance suppliers and 
their marine personnel (of both parties) be engaged in both the proximity agreement formulation 
and any repair operation planning. 

0063



ICPC Recommendation No.13, Issue: 2A Issue Date: 26 November 2013 

 

Page 31 of 39 

ANNEX B:  Stakeholder Consultation 

This Annex describes a typical offshore wind development programme and the sequence of high 
level activities and proposed stakeholder interactions during the various project phases.  The TWG 
acknowledges that some OWF developers may choose to progress further with proximity 
agreements, prior to consent application, than suggested below. The framework sequence may also 
vary with different national jurisdictions however this can be considered a broadly typical outline 
However, Figure 16 below, and the explanatory text, provides some guidance on the suggested 
timings of interactions between an OWF developer and submarine cable operator. 

 

 
 

B.1 Development and Consenting Phase 

Currently in some jurisdictions offshore wind farms can take more than 5 years from identification 
of a development zone through to commencing construction. A few are a little shorter but not by 
much due to the massive nature of the task being undertaken. Developers have a number of stages 
to complete before gaining planning consent. Due to the nature of most typical planning systems for 
offshore renewable energy projects, detailed and effective engagement is required with all 
stakeholders during this phase.  The developer should document this consultation and the way in 
which any stakeholder concerns have been taken into account. This can then be used to support any 
later applications for consent.   

Figure 16: Suggested stakeholder consultation during development and construction 
of an offshore wind farm project 
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The first liaison activities between the developer and the involved stakeholders should include 
advice on intent, process and timescales of the development.   

Communication should include the issue of charts providing details of the site under development. 
Where possible, this could also be provided in a suitable GIS format.  Once communications have 
started, follow-up communication should continue on a regular basis – perhaps twice a year 
(although this should be agreed on a case-by-case basis, depending on the potential nature of the 
interaction between parties). 

 

Once a project is better defined, one-to-one meetings with the affected stakeholders should 
commence.  The key aim of these meetings should be to discuss proximity issues and the potential 
requirements for cable crossings.  A responsible developer should demonstrate a suitable level of 
consultation and engagement with a project’s stakeholders.  As a result it would also be beneficial 
to discuss the overall nature of the principles which will need to be established between the two 
parties when coming to proximity or crossing agreements.    

It should be noted that even at the point of consent application to a national jurisdiction, the wind 
farm developer may not know the exact layout of the offshore wind farm.  Wind farms are usually 
consented on a ‘project envelope’ basis which allows for a variety of potential options in 
technology, layouts, project size, etc., to be built out.   

Importantly for this document, the final layouts are only likely to be confirmed post-consent.  
Whilst some developers will be happy to sign up to certain distances on which a proximity 
agreement can be reached before consent, it may not be possible to sign full proximity and crossing 
agreements before the submission of a consent application if developers cannot provide this level of 
certainty. It is therefore anticipated that where developers cannot sign up to certain constraints 
before consent application and hence where there are potential conflicts between a cable and an 
offshore wind farm proposal the affected parties may look to develop a two-stage agreement. The 
suggested stages for this are detailed below but may need to be adapted to meet the needs of 
individual developers and their stakeholders.   

Whilst an offshore wind farm developer, in this instance, would not be able to provide final details 
of a project layout pre application, it is suggested that parties consider entering a high level 
Memorandum of Understanding (MOU) before a developer submits a consent application to avoid 
the need for any objection to an application. The level of information within this MOU would be 
largely dependent on the desired level of agreement, pre-consent, of the OWF developer and cable 
owner. It is suggested that such a high level MOU would look to establish the principles on which a 
proximity agreement would be reached for the project in question and would intend to focus the 
parties on the principles laid out within it.  Such a high level MOU may look to identify minimum 
proximity without any compromise to maintenance operations on the telecoms operator’s part as 
well as, for example, suggesting suitable mitigation measures that could be adopted should 
proximity be reduced in a number of increments.  This may present numerous scenarios on which 
the offshore wind farm developer could base a design when finalising the wind farm design 
depending on the final project parameters, hence retaining the flexibility contained within the 
Project Envelope. It is recognised however that an MOU may not be applicable or appropriate for 
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all developers and hence it is suggested here as one option to ease concerns of both parties. A 
developer (or existing cable owner) may prefer to take another approach as part of ongoing 
consultation on the proximity agreement. 

During the discussions on a high level MOU, the parties may agree to undertake certain impact 
assessment analyses and technical studies, if required, to determine the level of risk imposed and 
allow an informed discussion of potential mitigations. 

 

If considered appropriate, a high level MOU would be put in place between the developer and the 
affected party as part of the consultation process. In this case, it would provide the offshore wind 
farm developer and affected party with the reassurance that a project will proceed on the previously 
agreed terms and hence will avoid potential further dispute at a later stage.  

In this scenario, the second stage of the proximity agreement would occur post-consent and once the 
layout has been approved, where detailed agreements between cable operators and offshore wind 
developers are finalised and agreed (as discussed further in Annex B.3). 

B.2 Pre-construction Phase 

 

Once consent is granted by the relevant national or regional authority, the developer will start 
narrowing down design options for the offshore wind farm through detailed design, tendering and 
procurement processes (although some developers may begin this process during application 
determination). During this period of time, the developer should continue to engage with the cable 
owners and establish more firm proximity (and crossing) agreements in line with the previously 
agreed principles laid out within the high level MOU or any other applicable documents.  These 
would be based on the established wind farm layout, electrical infrastructure, etc.  

Depending on the nature of the offshore wind farm consent, there may also be a requirement to 
demonstrate to the regulator that a proximity agreement has been reached. 

B.3 Construction Phase 

 

Once the financial investment decision is taken by the developer’s board(s) and offshore 
construction is mobilised, there will be certain precautions to be taken in respect of construction 
operations near offshore cables. This is detailed in the method statement forming an integral part of 
any proximity agreement. 

Representatives of installation and/or maintenance contractors should be involved in operational 
discussions as early as possible, as necessary. This is to enable agreement of working arrangements 
for installation, repair and maintenance of the parties’ facilities within the bounds of the proximity 
(and crossing) agreement. 
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Notification for defined activities should be provided as agreed on a case by case basis. An example 
of a notification timeline could be at countdown intervals of 3 months, 1 month, 1 week, 48 hours, 
24 hours prior to construction commencement and upon completion of operations. Any alterations 
to the Method Of Procedure (MOP) during construction will require further discussion and 
flexibility in the proximity agreement. 

B.4 Operation and Maintenance Phase 

Following construction, the coordinates and necessary charting information shall be supplied to all 
parties as soon as practical to enable them to update their databases. The obligation is to provide as-
built data works for all parties. The wind farm operator should provide as-built data and as-laid 
coordinates of all infrastructure. Submarine cable operators should provide a revised route position 
list after a cable has been lifted for repair or installation of a new cable. 

During the operation and maintenance phase there will be new issues in respect of marine 
coordination, issues during major overhauls, etc., and there might be options for shared 
maintenance services. 
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ANNEX C: Check List for Issues to be Considered in a Site Specific Risk Assessment 

This Annex provides a check list of the key issues (‘External / Internal Influences’) for 
consideration in a site specific risk assessment. It may be appropriate to consider these as part of a 
suggested agenda for discussion between the key stakeholders. 

 

 

C.1 External Influences 

The following is an aide-memoire to the key areas of ‘External Influences’ (i.e. issues where none 
of the affected parties can have an impact on the condition) for consideration in reaching successful 
proximity agreements. It is not intended to be a complete list to be included by prescription.  

Physical environment/metocean conditions 

 Historical metocean data 

 Benthic conditions 

 Depth of water 

Existing infrastructure 

 Availability of accurate survey data 

 Existing subsea plant information (burial / protection) and specification 

 Other seabed users / stakeholders and proximate developments 

 Cable crossings and any required burial / protection (mattresses, rock etc.) 

 Proximity of surrounding infrastructure foundations / turbines / substations 

Figure 17 – The External and Internal Influences to be 
considered in determining site specific proximity limits 
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Planned infrastructure 

 Planned location and potential layout scenarios, including crossings 

Legislative/regulatory constraints 

 UNCLOS, the International Convention for the Protection of Submarine Telegraph Cables, 
COLREGS, and other regulatory constraints 

 Health & Safety regulations 

 Local rules and regulations 

 Other permit applications lodged during development of a proximity agreement 

Commercial constraints 

 Is a high level MOU between the parties in place? 

 Impact on contractual performance requirements of cable owner’s customers / marine 
provider 

 Reduction in OWF developer’s power generation 

Other seabed users 

When submarine cables are located in close proximity to offshore wind farm developments and 
other stakeholders (such as oil & gas, shipping, aggregate extraction, marine protected areas, etc.), 
the developer should consider the cumulative impact of all the sectors’ requirements. This should 
ensure each stakeholder can continue their legitimate activities in a safe and timely manner. Where 
impacts are identified, they should be quantified and assessed, and all legitimate concerns 
addressed. Where multiple developments / stakeholders are identified, the Working Zone agreed 
between stakeholders using this Recommendation may vary on a case by case basis. 

C.2 Internal Influences 

In addition to the External Influences outlined above, a range of ‘Internal Influences’ (i.e. issues 
that are in some kind of control by at least one of the affected parties) should also be taken into 
consideration when discussing a risk-based assessment of appropriate proximity limits.  Again, the 
list is not intended to be exhaustive or prescriptive but should prompt evaluation of the most useful 
and relevant issues for consideration. 

Also, these internal influences should be part of the agenda for discussion between the key 
stakeholders and may eventually be elements of the method statements to be developed and agreed 
through the dialogue. 

Vessel / Equipment selection or availability 

 Differing vessel types, capabilities and operating footprints 

 Vessel and positioning capability 
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 Weather forecast and related decision process 

 Impact of vessel losing position 

 Vessels required to undertake remedial works – multi-vessel simultaneous operations 

 Position reference systems and the impact of surrounding structures 

 Deck and cable handling arrangements 

 ROV / LARS spec and capability 

 Methodology, operational procedures and techniques employed 

 Available spare cable / plant 

Operational environment  

 Proximity agreement boundary 

 Pre-existing jack up zones and cable-free areas 

 Anchor spread requirements for multi-point mooring systems 

 Cable protection 

 Post-lay surveys and the transmitting  / sharing of data 

 How a repair affects future interaction and works 

 The requirement for powering down part of a system during works 

Manning levels 

 Competence and experience adequate to meet the additional demands of the circumstance 

 Additional manning requirements, e.g. DPOs, watch keepers, proximate party 
representatives, operational personnel to expedite the repair, etc. 

Personnel competency 

 Ensure that relevant cross sector expertise is engaged 

 Health, Safety and Environmental considerations 

 Experience in proximate / close quarters / simultaneous operations 
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C.3 Application of ALARP 

The ALARP level should not be misunderstood as simply being a quantitative measure of benefit 
against detriment. ALARP is reached when the time, trouble and cost of further reduction measures, 
become uneconomic or unacceptable with respect to the additional risk reduction obtained.  

To develop an agreement it will be necessary to determine the level of risk ALARP level which is 
acceptable to each stakeholder. This will be site specific and the appetite for risk is likely to vary. 

Whilst account should be given to potential worst case scenarios, these should not be used as the 
basis for discussions between the parties if they cannot also be considered likely.  Limiting 
discussions to worst case scenarios or, for instance, a single 20 year + event, is likely to lead to 
disagreements where neither party can be satisfied or may potentially prevent an agreement being 
reached at all. Wherever possible, the assessment of risk should include, but not be limited to: 

 Any historic data available on reliability or damage for the existing infrastructure or 
installed similar examples elsewhere 

 Likely return rates of periods of poor weather which may, under the planned interaction, 
prejudice repairs when compared to the baseline current situation 

 Likelihood of inability to maintain control of the vessel 

 Completion of sufficient due diligence to ensure that all parties to the agreement are 
considered competent to meet the requirements of the proximity agreement 

Consideration of the acceptable risks will then allow informed discussions on the potential 
mitigations that may be available to reduce the risk caused by a new development and therefore 
reach an acceptable ALARP level. 

Consider the following Probability – Impact table and Risk Severity Analysis example when 
determining and mitigating to the ALARP (YELLOW) level(s). Note, the risk severity index can be 
calculated simply as Probability x Highest Impact, the solution being inserted within the P-I table in 
the Green (Tolerable), Yellow (ALARP) or Red (Intolerable) areas. This might be viewed in a 
Probability / Impact (P-I) severity table as outlined in Figure 18: 

 

 

 

P
ro

b
a
b
ility

 

Highest Impact of Risk Event 

Figure 18: Probability Impact table and associated ALARP levels 
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A risk analysis taking into consideration all site-specific External Influences and Internal Influences 
should be carried out during discussions on proximity agreements.  The base case proximity 
distance tables provided in the Evidentiary Study applied intelligently provide useful tools in the 
risk assessment of the various scenarios. 

Such an assessment could include but not be limited to: 

 Risk/likelihood of damage to existing/proposed infrastructure in the area of the interaction 
including potential for change to anticipated fault rates due to the planned new infrastructure 

 Risk/likelihood that a fault may occur during a period of poor weather which would lead the 
Master of the vessel to delay or suspend operations due to the proximity of an OWF alone 
(as opposed to the weather being unworkable in any situation) 

 Acceptable level of downtime of any infrastructure under normal circumstances and its 
strategic importance 

 Loss of potential revenue for any OWF operator as a result of loss of available acreage and 
impact on the project as a whole 

 Cost of alternative options, such as, re-routeing a new cable around as opposed to through an 
existing OWF and impact on the project as a whole 
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Aan: De heer H.G.J. Kamp 
Minister van Economische Zaken 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Utrecht, 29 september 2016 

Nederlandse WindEnergie Associatie 
Netherlands Wind Energy Association 

Betreft: zienswijze ontwerp Kavelbesluiten 1/11 Hollandse Kust Zuid 

Geachte heer Kamp, 

-" NWEA 

Hierbij maakt NWEA graag gebruik van de mogelijkheid om haar zienswijze te geven op de ontwerp 
Kavelbesluiten 1 & Il windenergiebied Hollandse Kust Zuid. NWEA ondersteunt de planmatige uitrol van 
windenergie op zee zoals door de overheid momenteel wordt uitgevoerd. In deze systematiek worden in 
het kavelbesluit geen specifieke technieken voorgeschreven, maar krijgt de ontwikkelaar van het windpark 
zoveel mogelijk ruimte in het ontwerp van het park. Dit is in onze ogen een grote verbetering ten opzichte 
van het oude systeem waarbij in de vergunning de techniek tot en met het typenummer van de windturbine 
werd vastgelegd. 

4.2.2. Kavelbegrenzing 

In deze paragraaf wordt gesproken over het tracé van kabels, waarbij in het geval dat zandwinning zal 
moeten uitwijken en sprake zal zijn van extra kosten die door de initiatiefnemer gecompenseerd zal 
worden. Echter, de kabels waarvoor de ontwikkelaar verantwoordelijk is - tot aan het onderstation - vallen 
binnen het kavelbesluit. Deze passage kan dan ook enkel betrekking hebben op het tracé van TenneT. 
NWEA verzoekt de minister dit te verduidelijken. 

4.2.3 Effecten van nieuwe parken op bestaande of geplande parken 

NWEA is erg blij dat de minister zoveel vaart maakt met het aanwijzen van nieuwe gebieden voor 
windenergie op zee. Een keerzijde van het succes van windenergie op zee is dat meer windparken gevolgen 
kunnen hebben voor al bestaande of al geplande parken. NWEA verzoekt de minister daarom om bij het 
opstellen van de kavelbesluiten, rekening te houden met de (zog) effecten die nieuw te bouwen parken 
kunnen hebben op bestaande of al geplande parken. Het voor een stabiel investeringsklimaat belangrijk dat 
de overheid rekening houdt met de mogelijke gevolgen van nieuwe parken op bestaande parken. Wanneer 
dit onvoldoende gebeurt dan zien de investeerders in nieuwe parken, een extra risico dat de parken in de 
toekomst minder opbrengen dan begroot. De overheid kan hier mee rekening houden door het nemen van 
inhoudelijke maatregelen of door compensatie maatregelen voor de benadeelde parken. Het lijkt NWEA 
passend om de afwegingen die de minister maakt bij de mate waarin hij rekening houdt met zog effecten 
ook in hoofdstuk 6 van het kavelbesluiten op te nemen. 

5.2 Voorkeursalternatief 

In het kavelbesluit is het volgende opgenomen: 'Uit het MER blijkt voorts dat de effecten op vogels en 
vleermuizen beperkt moeten worden. Om die reden worden mitigerende maatregelen opgenomen .. .'. 
NWEA wijst er op dat dit niet juist is. Uit het MER blijkt juist dat er geen significante effecten op zullen 
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Nederlandse WindEnergie Associatie 
Netherlands Wind Energy Association 

-" NWEA 

treden op vogels of vleermuizen. De mi igerende maatregelen zijn opgenomen om effecten zoveel mogelijk 
te voorkomen, met name omdat in cum latie effecten op vleermuizen wellicht niet acceptabel zijn. 

6.2.2 Zichtbaarheid 
NWEA verzoekt de minister om bij het onderwerp zichtbaarheid van windturbines in de nacht, de 
mogelijkheid te onderzoeken van continue brandend licht. Dit geeft immers een rustiger beeld dan 
knipperend licht. Ook ziet NWEA graag dat 's nachts kan worden gekozen voor het dimmen van licht. Licht 
kan een aantrekkende werking hebben op vogels, dimmen leidt daardoor dus tot het bijkomstig voordeel 
dat vogels minder worden aangetrokken. 

6.7 Cultuur historie en archeologie 
In de toelichting staat mogelijk een verdergaande omschrijving van voorschrift 4.5. Uit 4.5.d blijkt dat de 
ontwikkelaar de eerste vijf meter van de boorkernen - indien aanwezig - bewaard en beschikbaar stelt aan 
de overheid. In 4.5.c staat dat op basis van het nader Inventariserend Veldonderzoek (IVO, voorschrift 5.a) 
dat aanvullend onderzoek nodig kan zijn. In 6.7.3 en 6.7.4 wordt vermeld dat de vergunninghouder wordt 
verzocht aanvullend geo-archeologisch onderzoek te verrichten op de boorkernen - zonder daarbij te 
specificeren dat uit het IVO hiertoe aanleiding moet blijken. Het bewaren en beschikbaar stellen is akkoord, 
maar de verantwoordelijkheid voor eventueel aanvullend onderzoek ligt bij de overheid. NWEA verzoekt 
dan ook om de paragrafen 6.7.3 en 6.7.4 overeenkomstig aan te passen. 

6.10 Scheepvaart veiligheid 
Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van doorvaart en medegebruik in bestaande windparken. 
Hieraan is een monitoring- en evaluatieprogramma gekoppeld van twee jaar. Na die periode wordt bezien of 

er eventueel wijzigingen/ aanvullende maatregelen moeten genomen worden om doorvaart en 
medegebruik mogelijk te maken. NWEA verzoekt de minister om in de kavelbesluiten aan te geven als er bij 
de ontwikkeling van dit kavel rekening gehouden moet worden met de resultaten van genoemde 
monitoring en evaluatie. 

6.12.3 
In artikel 6.12.3 staat het volgende: 'Afhankelijk van welke vistuigen als veilig beoordeeld worden die door 
professionele vissers gebruikt mogen worden binnen het windpark, kan dit ertoe leiden dat deze vorm van 
visserij minder hinder ondervindt van het windpark. Voor de reguliere sleepnetvisserij biedt deze 
mogelijkheid geen ruimte c.q. oplossing.' 
NWEA verzoekt de minister de term 'professionele vissers' te vervangen door 'vissers'. De voorwaarden 
moeten immers voor alle vissers gelden. Daarnaast ziet NWEA graag dat de term 'bodemberoerende 
visserij' wordt gebruikt in plaats van 'reguliere sleepnetvisserij'. Dit is immers de vorm van visserij die niet in 
de windparken zal worden toegestaan. 
Ook ziet NWEA graag dat bij dit artikel verwezen wordt naar doorvaart en medegebruik in bestaande 
parken en het daarbij behorende monitoring- en evaluatieprogramma. Dit programma kan immers leiden 
tot andere voorwaarden en maatregelen voor de windparken. 

7. Ecologie 
7.8.1. 
In di t artikel wordt aangegeven dat gemiddeld genomen het aantal turbines 63 mag zijn, maar dat voor 
Borssele 1 en 2 95 zijn toegestaan. Tegen de tijd dat de kavels van HK Zuid worden ontwikkeld, is bekend 
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hoeveel turbines in Borssele zijn of wor~en aangelegd. Is er ruimte in het max aan aantal turbines in de 
kavels in HK, als er in Borssele minder t t rbines worden aangelegd? 

7.8.7.bevordering biodiversiteit 

Er wordt gevraagd om een plan om het park natuurinclusief te ontwerpen en realiseren, zodat het park 
actief bijdraagt aan de versterking van een gezonde zee en versterking van behoud en duurzaam gebruik 
van soorten en habitats die van nature in Nederland voorkomen. Wij snappen het belang hiervan. Echter, 
het is ons niet duidelijk, hoe deze verplichting zich verhoudt tot medegebruik, met name visserij. Het kan 
toch niet de bedoeling zijn dat de natuurwinst meteen wordt opgevist? 

Voorschriften 

Vs. 1 Begripsbepalingen 
Ondanks de verschillen in definities voor windpark en installatie volgens het VN zeerechtverdrag (UNCLOS) 
is het voor de parkoperators een feit dat dat de bekabeling in het park, tot aan het transformatorstation 
van het park op het TenneT platform, behoort tot de technische installatie. Daarmee maakt het een 
onlosmakelijk onderdeel uit van het park. Dit is van belang om op in de definities op te nemen omdat deze 
deels buiten het kavel gaan (tot aan het platform) en ze kwetsbaar zijn. NWEA verzoekt de minister om dit 
feit expliciet in de begripsbepalingen op te nemen. 

Vs. 2 Windpark en bandbreedten 
2.7 Vermogen per windturbine. 
Het vermogen per windturbine neemt nog steeds toe en is een van de belangrijkste drijfveren voor het 
terugdringen van de kosten van elektriciteit uit wind op zee. Verwacht wordt dat de nieuwe en grotere WT 
's (> 10 MW , > 250 m totale hoogte) de komende 5-7 jaar door Europese leveranciers op de markt zullen 
worden geïntroduceerd. Om goed te kunnen voorzien in de verwachte groei van windturbines zoals die op 
de markt beschikbaar kunnen komen in de periode waarin deze windparken gerealiseerd zullen worden, 
raden we aan dat de bovengrens verwijderd blijft of op tenminste 12 maar bij voorkeur op 15MW wordt 
gesteld. En daarbij uit te gaan van een maximum rotordiameter van 250 meter en een maximum tiphoogte 
van 300 meter. 
Nu we aan het begin staan van de invulling van de kavels in de Hollandse Kust Zuid is dit het moment te 
anticiperen op de verwachte groei in windturbine vermogen en afmetingen. Zo kan in één keer de maximaal 
gewenste bandbreedte voor de kavels 1 t / m IV Hollandse Kust (zuid) worden opgenomen, met de tenders in 
2017 en 2018 en realisatie van de parken in 2021 en 2022. 

Vs. 4 Mitigerende maatregelen 

NWEA erkent het belang van bescherming van de natuur door middel van mitigerende maatregelen. NWEA 
heeft wel de indruk dat- mede als gevolg van kennisleemtes - voorzorg op voorzorg is gestapeld. De 
voorschriften gaan uit van een worst case scenario. De verwachting is dat opbouw van kennis en ervaring zal 
leiden tot het inzicht dat (een aantal) mitigerende maatregelen versoepeld kunnen worden met 
instandhouding van hun doelstelling. NWEA pleit ervoor dat de uitkomsten van het monitorings- en 
evaluatieprogramma ingezet worden om -waar mogelijk - de mitigerende maatregelen voor toekomstige 
en (dan) bestaande kavelbesluiten aan te passen. 
In overleg met uw ministerie is daarnaast aangegeven dat alleen in zeer uitzonderlijke situaties, wanneer er 
wijzigingen worden geconstateerd die de eerdere conclusies uit de reeds genomen kavelbesluiten 
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onhoudbaar maken, het Rijk zal overwe en om een procedure tot wijziging van een kavelbesluit in gang te 
zetten. NWEA wil hier graag over opme ken dat wij ons zorgen maken over een dergelijke opstelling, 
vanwege de grote onzekerheid die een ergelijke opstelling met zich meebrengt. Wij hebben dit eerder 
benadrukt en hechten eraan dit nogmaals via deze zienswijze onder uw aandacht te brengen. 

Vs 4. Artikel 3: Maatregelen ter beperking van aanvaringsslachtoffers onder vogels op rotorhoogte bij 
massale vogeltrek 
In dit voorschrift wordt gesteld dat de vergunninghouder een plan moet indienen op basis van welk 
relevant transsect de vogeldichtheid wordt bepaald, dat er een controlesysteem moet komen gekoppeld 
aan de windturbines en dat het plan moet worden uitgevoerd. In de toelichting wordt echter beschreven 
dat de overheid een systeem aanschaft en dat plaatst. Hoe verhoudt dit gegeven zich met de verplichtingen 
zoals nu geformuleerd in het voorschrift? 

MER 
Beoordeling verschillende alternatieven aanvaringen trekvogels: beide negatief, maar niet 

onderscheidend. Bij vleermuizen zijn de alternatieven wel onderscheidend, terwijl het om respectievelijk 63 
en 38 slachtoffers gaat en gezien op pop niveau is dat verschil ook niet onderscheidend. 

Berekeningen brui nvisverstoring 
Voor het berekenen van cumulatieve effecten is gerekend met 58 turbines van 6 MW per park. Echter, de 
parken kunnen tot 380 MW zijn. Hoe is hier rekening mee gehouden bij de berekeningen? 
Er wordt aangegeven dat er bij de berekeningen is uitgegaan van een drempelwaarde voor verstoring van 
136 dB, terwijl er elders is uitgegaan van 140 dB. Waarom is deze laatste waarde niet gebruikt? 

Tot slot verwijst NWEA graag nog naar een aantal punten zoals reeds ingebracht in onze zienswijzen op de 
Ontwerpkavelbesluiten voor windgebied Borssele ten aanzien van de maatregelen ter beperking van het 
aantal aanvaringsslachtoffers, het monitorings- en evaluatieprogramma en de indexatie van de 
bankgarantie. Aangezien uit de reactie op de consultatie is gebleken dat hier geen aanpassing op zal 
plaatsvinden, wil NWEA benadrukken dat dit voor ons een zorg punt blijft. Graag zouden we met uw 
ministerie de uitkomsten van de Borssele tenders evalueren en bekijken hoe de genoemde punten wel tot 
aanpassingen kunnen leiden in de komende tenders. 

Met vriendelijke groet, 
Nederlandse Wind Energie Associatie 

Branchespecialist offshore windenergie 

Branchespecialist offshore windenergie 

J;;s 
FSC 
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 15:20 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Economische belangen: 
•  er is geen onderbouwing voor de kosten van de aanleg en exploitatie van de 
windmolenparken 
•  onderzoek heeft uitgewezen dat toeristen zullen wegblijven en dit zal banenverlies 
langs de kust tot kosten 
 
Duurzaamheid: 
• Windmolens op Zee gaan maar 15 jaar mee, wat gebeurt er daarna met deze 
turbines? 
• Waarom niet kijken naar andere manieren van energie opwekken op zee, er zijn legio 
voorbeelden. 
 
 
 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ecologische:  
•  De weidse horizon, de rust die de zee uitstraalt en de prachtige zonsondergangen 
worden met het plan teniet gedaan. 
•  De windmolens zijn veel meer dagen per jaar zichtbaar dan door het ministerie 
wordt beweerd.  
•  We hebben in Nederland maar één kust en die wordt nu totaal volgebouwd. 
 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik doe een dringende oproep om de recente onderzoeken die hebben uitgewezen dat 
windmolenparken bouwen op IJmuiden Ver veel kostenffectiever is, mee te nemen in de 
besluitvorming. De volgende link is een verwijzing naar deze rapporten: 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 15:47 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Vlaak 
Huisnummer: 12  
Postcode: 8321 RV 
Woonplaats: URK 
Telefoonnummer: 0527 684141 
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: VisNed 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
zie bijlage 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
zie bijlage 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
zie bijlage 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
zie bijlage 
 
Reactie  
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VisNed heeft kennis genomen van de ontwerp Kavelbesluiten I en II van windgebied Hollandse Kust 
Zuid. Hierin valt op dat in tegenstelling tot de NRD voor de mer voor Kavelbesluiten I en II van 
windgebied Borssele geen voorschot wordt genomen op de gevolgen voor de visserij. In de 
voorgenoemde NRD werden deze op voorhand als beperkt negatief gekenschetst en ook in de mer 
en ontwerp kavelbesluiten is dit het geval terwijl gesproken wordt van ‘relatief goede visgronden’. 
Als percentage wordt 0,16% van het NCP genoemd en dat dit in cumulatie een beperkt negatief 
effect zou hebben. VisNed kan zich niet vinden in deze weergave die geen recht doet aan de 
gevolgen voor de vissers die in dit gebied actief zijn. De gevolgen voor hen zijn duidelijk “negatief”.  
Zoals bekend zijn visgronden  niet simpelweg op een andere locatie in gelijke mate voorhanden. Er 
wordt bij lange na geen 100% van het NCP bevist. De 0,16% geeft dus een zeer scheef beeld. 
Gebiedsverlies kan grote gevolgen hebben voor de specifieke vissers die daar hun bestekken hebben, 
en de gemeenschappen waartoe zij behoren.  
Het is van belang de gevolgen in beoordeling te nemen voor de vissers die in een specifiek gebied 
vissen. Deze vissers worden met een groot gesloten gebied “voor de deur” geconfronteerd. Vissers 
gebruiken eigen visgronden waar ze vaak al generaties komen, die ze kennen als hun broekzak en 
waar ze daarom in staat zijn goed te vissen. Het is niet triviaal om de activiteiten ergens anders heen 
te moeten verleggen.  
Ook is het zo dat vanwege het karakter van de visserijpraktijk waarbij gewerkt wordt met vistrekken 
niet alleen het gesloten gebied beperkend werkt, maar er ook omheen minder of niet gevist kan 
worden. De zeebodem is niet plat en de vis is niet homogeen verdeeld. Een richel die deels binnen en 
deels buiten het gebied valt kan al gauw niet meer praktisch bevist worden. 
Juist de eerder genoemde cumulatie zorgt er uiteindelijk voor dat ook andere vissers met de 
gevolgen van deze kavelbesluiten worden geconfronteerd. Zo is er sprake van grotere druk op de 
andere visgebieden, dus verlies van opbrengst. Dit werd in de ontwerpkavelbesluiten I en II voor 
windgebied Borssele opgetekend als “naar verwachting gering”. Ook in onze zienswijze op de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau voor de mer voor Kavelbesluiten I en II van windgebied Hollandse Kust 
Zuid hebben wij dit punt gemaakt. Wij herhalen nogmaals dat dit geen recht doet aan de grote 
stapeling van gebieden die verloren gaan voor de visserij, in de vorm van windparken en 
natuurgebieden, zodat de concentratie van activiteit ook stapelt. De activiteit die verplaatst zal 
worden komt in de toekomst ten laste van overige gronden die vanwege andere ontwikkelingen al 
onder grotere druk zijn komen te staan. Het “moeilijk te kwantificeren” en daarom uitkomen op 
“naar verwachting gering” is te kort door de bocht; als hier sprake is van een grote onbekende dan 
zullen de gevolgen op zijn minst tijdens de ontwikkeling en exploitatie van het gebied onderzocht 
moeten worden. 
Nogmaals, VisNed vindt dat in de mer en ontwerpkavelbesluiten dus geen recht is gedaan aan de 
inbreng in onze zienswijze die door ons is ingediend bij de NRD voor de mer voor Kavelbesluiten I en 
II van windgebied Hollandse Kust Zuid en dat geen recht zal worden gedaan aan de reële gevolgen 
voor de vissers die in het betreffende gebied hun activiteiten ontplooien. 
 
Er wordt vermeldt dat doorvaart conform de Beleidsnota Noordzee (2016-2021) voor vissersschepen 
tot 24 meter in het windpark wordt toegestaan. VisNed heeft in de besprekingen omtrent de 
ontwikkeling van het kader Medegebruik en Doorvaart haar argumenten neergelegd waarom 
doorvaart tot 45 meter scheepslengte voor de kottervisserij noodzakelijk is. Het voert daarom te ver 
om in het kavelbesluit de 24 meter te benoemen; dit moet in het kader Medegebruik en Doorvaart 
worden uitgewerkt. Zo is op 22 maart de motie Geurts (29664-143) aangenomen waarin wordt 
opgeroepen om ook scheepslengtes tussen 24 en 45 meter mee te nemen in de komende 
proefperiode in dit kader. 
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 15:54 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam: 
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Omdat de tekst aldus opgemaakt onleesbaar is, en omdat alle voetnoten wegvallen, heb ik 
de complete tekst ook als bijlage ingezonden 
 
Ja. Ik denk (1) dat het kostenvoordeel van locatie Hollandse Kust uiterst zwak is 
onderbouwd, en ik denk (2) dat de landschapsaantasting veel te rooskleurig wordt 
voorgesteld. 
1 Het kostenvoordeel van locatie Hollandse Kust is opmerkelijk zwak onderbouwd  
Het hoofdargument waarom deze 2 locaties zijn geselecteerd – de lage kosten van 
windenergie op deze locaties – is nauwelijks onderbouwd. In het kavelbesluit wordt op p 14 
verwezen naar kamerstuk 33561, nr 28. Dit stuk bevat een tabel van ECN, waaruit moet 
blijken dat de alternatieve locatie IJmuiden Ver maar liefst € 3,0 mld extra zou moeten 
kosten. (Deze waarde geldt voor alle 2100 MW van de windparken Hollandse Kust samen.)  
Ik citeer de minister: “ECN geeft aan dat de meerkosten bij de alternatieven 2 en 3 worden 
veroorzaakt door hogere investerings- en onderhoudsbedragen als gevolg van de grotere 
diepte en grotere afstand tot de haven. Die hogere kosten worden niet goedgemaakt door 
een iets hogere elektriciteitsopbrengst. (…)Verder geeft ECN aan dat de grotere afstand tot 
de kust leidt tot hogere kosten voor TenneT. Deze kosten zijn verwerkt in de berekeningen.” 
Daar blijft het bij. Er wordt geen berekening getoond waarmee de samenstelling van deze € 
3,0 mld extra kosten worden verduidelijkt. 
Het moge duidelijk zijn dat dit een tamelijk opvallende lacune is.  In de MER rapportages 
zijn per kavel  1000 pagina s analyse van allerlei aspecten en effecten beschikbaar, vaak tot 
in groot detail, maar hoe die € 3,0 mld is samengesteld blijft volledig onduidelijk. Dit 
bemoeilijkt het beantwoorden van de vraag of de berekening ook  klopt. 
De zwakke onderbouwing bleek ook tijdens het onderzoek van SVH 
Zoals wellicht bekend heeft de Stichting Vrije Horizon (SVH) tussen februari en juni 2016 
een onderzoek bij ECN laten uitvoeren naar de onderbouwing van de meerkosten. Ik ben 
namens SVH bij dit onderzoek intensief betrokken geweest, vanaf 29 maart, en ik heb 
uiteraard direct deze onderbouwingsvraag gesteld (gelukkig stond deze al voldoende 
duidelijk in de opdrachtformulering, waarbij ik nog niet betrokken was). Tot een overtuigend 
antwoord is het echter nooit gekomen. Zie het door ECN opgeleverde rapport, 
https://www.ecn.nl/publicaties/ECN-E--16-023  
Het meest concrete wat SVH kreeg opgeleverd, was onderstaande tabel, die ook is 
opgenomen in het ECN rapport. Ik voeg deze tabel gemakshalve ook als MS-exel  bij. Deze 
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tabel bevat in de kolommen de met behulp van het “ECN-wind op zee model” berekende 
totale productiekosten (€/MWh) en een uitsplitsing van de investeringskosten per kW, 
alsmede de berekende onderhoudskosten per kW /jaar. In de regels staan mogelijke 
locaties, die onderin de tabel (door mijzelf) zijn gegroepeerd tot gemiddelden van de locaties 
Hollandse Kust (oost) en IJmuiden Ver. De tabelwaarden wijken iets af van de laatste 
ramingen van de minister, mogelijk omdat de tabel uit 2013 stamt. (Waarom ECN ten 
behoeve van het onderzoek gen nieuwere tabel produceerde is mij onduidelijk.)  
 
 
Tabel 1: Overzicht van kosten en kostenonderverdeling per gemodelleerde parklocatie 
     
Locatie Waterdiepte (m) Havenafstand (km) Kabellengte (km) Windsnelheid (m/s)
 Productiekosten [€/MWh] Investeringskosten turbine en fundering (€/kW)
 Elektrische infrastructuur, inclusief kabel naar land (€/kW) Transport en bouw 
(€/kW) Overige kosten (€/kW) Totaal investering (€/kW) Onderhoud/OPEX 
(€/kW/jaar) Vollasturen (uren/jaar) 
Borssele-a 25 64 65 9,3 150 1804 719 509 229 3261 122
 3935 
Borssele-b 28 78 65 9,5 152 1986 726 360 235 3307 116
 3870 
Borssele-c 24 52 65 9,4 148 1790 719 492 229 3231 123
 3961 
ZH-w-a 27 44 62 9,5 144 1984 705 341 235 3266 110
 3976 
ZH-w-b 27 55 62 9,5 146 1984 705 346 235 3270 121
 4048 
ZH-o-b 22 32 29 9,2 132 1733 472 480 233 2917 121 4111 
ZH-o-c 23 44 29 9,3 134 1770 472 496 233 2970 123 4121 
Ijmuiden-z-a 29 89 92 9,7 154 1992 915 394 235 3536 121
 4069 
Ijmuiden-z-b 30 79 92 9,6 154 1997 915 389 235 3536 121
 4060 
Ijmuiden-z-c 29 91 92 9,7 154 1991 915 395 235 3536 121
 4068 
Ijmuiden-n-a 27 93 90 9,7 152 1981 901 393 235 3510 122
 4086 
Ijmuiden-n-b 28 84 90 9,6 153 1987 901 389 235 3512 121
 4062 
Ijmuiden-n-c 28 88 90 9,7 153 1988 901 391 235 3515 122
 4081 
Ijmuiden-n-d 32 74 90 9,6 154 1998 901 385 235 3519 121
 4047 
Ijmuiden-n-e 30 74 90 9,6 154 1995 901 385 235 3515 121
 4042 
NH-o-a 25 35 38 9,4 137 1973 538 312 235 3057 109
 3971 
NH-o-b 24 31 38 9,4 134 1791 535 491 233 3050 123
 4194 
NH-w-a 28 54 38 9,5 139 1989 538 338 235 3100 121
 4072 
BdW-a 36 91 87 9,9 150 2002 880 454 235 3571 126 4237 
Clearcamp 33 85 87 9,9 149 1999 880 465 235 3579 126
 4275 
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Tabel 1 samengevat: gemiddelde modelwaarden van Hollandse Kust (oost) en IJmuiden-Ver 
     
Locatie Waterdiepte (m) Havenafstand (km) Kabellengte (km) Windsnelheid (m/s)
 Productiekosten [€/MWh] Investeringskosten turbine en fundering (€/kW)
 Elektrische infrastructuur, inclusief kabel naar land (€/kW) Transport en bouw 
(€/kW) Overige kosten (€/kW) Totaal investering (€/kW) Onderhoud/OPEX 
(€/kW/jaar) Vollasturen (uren/jaar) 
HK gemiddeld 23,5 35,5 33,5 9,3 134,3 1816,8 504,3 444,8 233,5 2998,5 119,0
 4099,3 
IJV gemiddeld 29,1 84,0 90,8 9,7 153,5 1991,1 906,3 390,1 235,0 3522,4 121,3
 4064,4 
Verschil HK - IJV 5,6 48,5 57,3 0,3 19,3 174,4 402,0 -54,6 1,5 523,9
 2,3 -34,9 
Idem 2,1 GW, in € mln           366,2 844,2 -114,7 3,2
 1100,1     
 
 
Kostendata ECN bevatten ongerijmdheden 
Voor een geoefend oog is onmiddellijk duidelijk dat de tabel ongerijmdheden bevat. En in 
strijd is met de verklaring van de minister.  
Neem de kolom: “Transport en bouw”. Daaruit blijkt dat de kosten gemoeid met transport 
van windparkelementen naar de locaties op zee en de bouw van de locaties voor IJmuiden 
Ver lager zouden liggen dan  voor het dichterbij gelegen Hollandse Kust. Dat kan alleen als 
het rekenmodel  veronderstelt dat er op IJmuiden Ver andersoortige funderingen worden 
gebruikt (zgn jackets, ipv monopiles), die duurder zijn om te produceren op de wal (daarom 
hogere kosten in kolom “Investeringskosten turbine en fundering”), maar die zich 
gemakkelijker en sneller op de zeebodem laten installeren. Een jaar of vijf geleden was dat 
een correcte veronderstelling, omdat monopile funderingen toen nog niet konden worden 
toegepast voor grotere dieptes. Maar in 2014, toen de minister zijn routekaart publiceerde, 
was dat al niet meer correct, en nu, in 2016 is het zeker niet meer correct. Ook op IJmuden 
Ver kunnen de per saldo goedkopere monopiles worden toegepast. De funderingskosten van 
IJmuiden Ver worden dus overdreven, omdat het kostenmodel van ECN kennelijk verouderd 
is. 
Ook operationele gegevens zoals waterdiepten lijken niet te kloppen – in het nadeel van 
IJMV 
Voor rekenmodellen geldt het oude gezegde: “garbage in, garbage out”. Een factor die de 
minister, namens ECN, noemt is dat het water op IJmuiden Ver dieper is dan op Hollandse 
Kust. Dat betekent zwaarder funderen. In de tabel staan inderdaad grotere dieptes op de 
locaties van IJmuiden Ver. Maar de vraag is of set deze meetgegevens wel een 
representatief beeld geeft. Want een blik op een recente zeekaart laat helemaal niet zulke 
grote verschillen zien; gemiddeld hooguit 1 a 2 m. (Helaas wordt dit alleen zichtbaar in een 
detailafbeelding, die als nadeel heeft dat de locatie daarvan dan niet meer goed zichtbaar 
is.) Er zijn 2 uitzonderingen:  IJMV is wel gemiddeld – maar sterk variërend - ca 5 m dieper 
bij de troggen rondom de Bruine Bank in de zuidwest punt van het gebied, en HK is wat 
minder diep binnen de 12 mijlszone, ongeveer 4 m. Beide uitzonderingen betreffen 
betrekkelijk kleine gedeelten van de beide locaties. Verder maken beide locaties gewoon 
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onderdeel uit van de grote hoogvlakte op de Nederlandse Noordzeebodem, de “Breeviertien 
”, die zelfs al meer dan een eeuw zo bekend staat. Er is geen noemenswaardig 
diepteverschil tussen het grootste deel van beide locaties, gemiddeld, en dus wordt het 
kostennadeel voor IJMV door de ECN berekeningen die van meer verschil uitgaan 
overdreven. 
De combinatie van gemiddelde windsnelheid en aantal vollasturen is eveneens merkwaardig 
Volgens de tabel waait het op IJMV gemiddeld 3,5 % harder dan op HK. Het aantal 
vollasturen is echter gemiddeld lager op IJMV. Dat is vreemd, hardere wind moet leiden tot 
meer draaien en krachtiger draaien. Door ECN lijkt geen rekening te zijn gehouden met het 
gewogen gemiddelde windsnelheidsverschil, en evenmin met het turbine rendement, beide 
factoren ten gunste van IJMV zijn genegeerd. Anderzijds lijkt het extra netverlies vanwege 
de langere afstand juist erg hoog te zijn ingezet voor IJMV. 
ECN beschikt niet over recent validatiemateriaal voor zijn kostenmodel, en zeker niet over 
deze specifieke rekenslag 
Tijdens het onderzoek van SVH bleek ECN niet in staat om de werking van het model  uit te 
leggen. Wat daarbij niet helpt is dat ECN de gemaakte berekeningen voor IJMV in 
vergelijking met HK waarschijnlijk nooit heeft gevalideerd, of laten valideren door een 
externe partij. Althans niet model-inhoudelijk. Er zijn wel zogenaamde consultaties geweest, 
in 2015, waarin de windindustrie gelegenheid kreeg om te reageren op bepaalde 
modeluitkomsten. Dat reageren door de windindustrie kan vrijblijvend, en is daarom dus 
beperkt betrouwbaar. Marktpartijen kunnen eenvoudig zeggen dat ECN te laag met zijn 
kosten zit, wat tot dusverre vaak de – onterechte, zie Borssele-tenderuitkomst – tendens 
was bij consultaties. Waarbij dan nog gemeld dient te worden dat de locatie IJMV in de 
consultaties van 2015 niet eens werd meegenomen; daar werd niet naar gevraagd. 
Inzageverzoek model door SVH bij ECN pas na lang wachten deels ingewilligd 
Vanwege deze en andere ongerijmdheden heeft SVH diverse malen verzocht om inzage in 
het kostenmodel. Achter de computer gaan zitten, en stap voor stap bekijken hoe de 
modelcijfers worden berekend. Dat is geen rocket science, voor een geschoolde 
bedrijfseconoom. Eerst kon dat niet vanwege vertrouwelijke gegevens van marktpartijen. 
Maar deze zijn vrij simpel uit een kostenmodel te schonen, dus dat kon geen blijvend 
argument zijn. Vervolgens werd personeel capaciteitsgebrek de belemmerende factor. Pas 
na volhardend aandringen bij de top van ECN werd voor mij een inzagemogelijkheid  
gecreëerd van enkele uren, op dinsdagmiddag 14 juni. 
Aan de orde was toen met name de verklaring voor de – in het vorenstaande nog niet 
besproken - extra elektrakosten volgens het kostenmodel van ECN, die alleen op de langere 
kabel konden worden teruggevoerd. Ik heb over de bijeenkomst een verslag opgesteld (in 
blauw), waarop ECN, na interne afstemming, commentaar (in rood) heeft gegeven. Ik voeg 
het verslag hieronder in, ongewijzigd , maar voor alle zekerheid met de namen van 
ECN-betrokkenen redenen verwijderd, alhoewel het duidelijk was dat dit een gevoelig 
verslag was; het werd niet voor niets intern afgestemd. (Als bijlage stuur ik de complete 
mail separaat toe.)  Ik trek in het verslag de conclusie dat het Wind op zee model van ECN 
niet meer geschikt is (en in 2014 ook niet was) om de locatiekeuze zonder meer op te 
baseren. ECN laat die conclusie voor rekening van SVH, maar spreekt de eraan ten 
grondslag liggende feiten over het kostenmodel niet tegen.  
 
========================= 
Van: ECN-manager/onderzoeker  
Verzonden: woensdag 15 juni 2016 11:37 
Aan: ' 
CC: ECN-bestuurslid; ECN-senior manager; ECN-onderzoeker (2); ECN-deskundige 
Onderwerp: RE: kostenverschil  
 
Beste , 
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Heldere tekst. 
Zie in rood mijn aanpassingen. 
 
Groeten, 
ECN-manager/onderzoeker 
 
 
In 2014 heeft ECN berekeningen verstrekt aan EZ van het verschil in modelkosten tussen 
2100 MW windvermogen op Hollandse Kust Noord en Zuid, en 2100 MW op IJmuiden Ver. 
Afhankelijk van de gebruikte modelrun kwamen deze uit op 1,1 a 1,3 mld euro minder 
investeringen voor Hollandse Kust. 
 
ECN en SVH hebben op 14 juni in een gezamenlijke sessie gezocht naar inhoudelijke 
verklaringen voor dit verschil, als onderdeel van het door SVH  bij ECN ingestelde 
onderzoek naar de exactere omvang, oorzaken en verkleiningsmogelijkheden van het 
kostenverschil tussen de locaties IJmuiden Ver en Hollandse Kust. 
Dit onderzoek loopt al sinds maart 2016, maar het was ECN tot dusverre niet geheel 
duidelijk dat ook het verklaren c.q valideren van het modelmatig berekende kostenverschil 
een onderzoeksdoel was (lees ik ook niet zo in de offerte). 
 
Het kostenmodel van ECN is een complex stelsel van invoer- en uitvoerbladen, en het bevat 
diverse algoritmen die invloed uitoefenen op berekende kostenniveaus van een windpark. 
Zo optimaliseert het model de kosten van een windpark door, afhankelijk van parameters 
zoals waterdiepte en afstand uit de kust,  te configureren op soorten turbines, funderingen, 
rotorbladen, kabelverbindingen, etc.  
Het is bekend dat door het model als optimaal toegepaste configuraties vaak niet meer 
stroken met de praktijk, vanwege technische ontwikkelingen en financiële dataveroudering. 
Zo wordt voor de doorrekening van IJV een jacket fundering geconfigureerd, terwijl in 
werkelijkheid in de afgelopen jaren vrijwel overal, ook voor grote turbines in diep water, 
monopiles worden gebruikt. En dat uiteraard omdat moderne grote monopiles goedkoper 
zijn. Ook met schaalvoordelen voor grotere parken houdt het model geen, of hooguit 
beperkt rekening. 
Het model heeft dus onderhoud nodig. 
Als benadering van de bovengrens van biedingen in tenders van windparken voldoet het 
model desondanks goed genoeg. Het concurrentieproces leidt ertoe dat te hoog berekende 
kostenbedragen uiteindelijk niet doorwerken in de feitelijk betaalde bedragen, omdat 
partijen om te winnen lager moeten bieden. 
 
De vraag tijdens de sessie was of het model bruikbaar is om op korte termijn plausibele 
verklaringen te vinden voor de werkelijk te verwachten investeringskostenverschillen. Het 
zijn de werkelijk te verwachten kostenverschillen, niet de modelmatig berekende, die er toe 
doen bij de locatiekeuze. 
 
Voor zover ECN bekend zullen de technische verschillen tussen 2100 MW op 2 locaties op de 
Hollandse Kust en 2100 MW op 1 locatie op IJmuiden Ver slechts bestaan uit langere 
exportkabels (vanwege de langere afstand tot het connectiepunt), iets langere masten en 
iets steviger funderingen en een meer aaneengesloten en als één groot park uitvoerbaar 
project in IJmuiden Ver. Dat laatste aspect is een factor die de kosten van de locatie 
IJmuiden Ver merkbaar zou kunnen drukken. Er worden geen verschillen verwacht in 
funderingstypen, elektrische infrastructuur configuratie (trafo’s, onderstations, etc.) of 
turbines. 
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Tijdens de sessie bleek, als voorbeeld en als belangrijkste a priori aanwijsbare technische 
oorzaak voor een kostenverschil tussen HK en IJV, nl de langere kabels, dat het model zelf 
voor 2100 MW een configuratie kiest met 11 kabels van elk 200 MW, waaruit een 
kostenverschil van 572 mln euro zou volgen (inclusief hogere legkosten). In de zgn 
inputomgeving van het model bestaat de mogelijkheid om zelf een geoptimaliseerde 
kabelconfiguratie te modelleren van 4 kabels voor 2000 MW, die slechts 251 mln euro extra 
zou kosten voor IJmuiden Ver. (In werkelijkheid is bekend dat Tennet voornemens is om te 
werken in 3 blokken van elk 700 MW.) Dus terwijl het kostenmodel van ECN een 
kostenverschil tussen IJV en HK op de kostencategorie ‘elektrische infrastructuur’ 
rapporteert van 729 mln euro, is er vanuit de enige technische component die dat verschil 
zou veroorzaken, de langere kabels, slechts een kostenverschil te berekenen van 251 of 572 
mln euro. Het werkelijk te verwachten kostenverschil (obv de configuratie met 3 x 700 MW) 
kan vanuit het model niet worden berekend. Maar het is duidelijk dat er een grote kans is 
dat dit verschil aanzienlijk lager is dan de berekende 730 mln euro. 
 
Over het te verwachten werkelijke verschil in funderingskosten (in het ECN model 
gerapporteerd op 366 mln euro, maar volgens SVH waarschijnlijk veel kleiner) en het te 
verwachten gunstige effect van een groter, aaneengesloten windpark op IJmuiden Ver kan 
het model van ECN ook geen exacte berekeningen maken. In ieder geval niet zonder 
uitgebreid aanvullend onderzoek.  
 
ECN en SVH hebben samen dus geconcludeerd concludeert dus dat er een zeer gerede kans 
is dat het werkelijk te verwachten investeringskostenverschil tussen HK en IJV aanzienlijk 
kleiner zal zijn dan de modelmatig berekende 1,1 a 1,3 mld euro. Volgens SVH betekent dit 
dat de genoemde 1,1 a 1,3 mld euro geen geschikte input is om de locatiekeuze op te 
baseren. Voor een betere benadering van het werkelijk te verwachten kostenverschil tussen 
IJV en HK is aanvullend onderzoek nodig, dat tenminste een aantal weken, mogelijk enkele 
maanden in beslag zal nemen. 
 
(SVH merkt daarbij op dat zij tevens verwacht dat de te verwachten vermogenskosten die 
aan de parkexploitant moeten worden vergoed en die een belangrijk onderdeel uitmaken 
van de door consumenten te betalen prijs per kWh, eveneens aanzienlijk lager uit zullen 
vallen dan de door het ECN model berekende waarden, die gebaseerd zijn op een financieel 
economisch scenario (met hoge rente) dat de komende jaren niet meer te verwachten is. 
Een aanwijzing dat de gemodelleerde kosten van het ECN model aan de hoge kant zijn is dat 
er op de kavels voor Borssele afgelopen maand volgens persberichten ettelijke biedingen 
zijn ontvangen die aanmerkelijk lager zijn dan de door ECN berekende plafondwaarde.)    
 
-------------------------- 
 
ECN-manager/onderzoeker 
Functieaanduiding 
______________________ 
ECN  
T: +31 6 xxxxxxxx 
P.O. Box 1, NL-1755 ZG Petten 
Radarweg 60, 1043 NT Amsterdam 
www.ecn.nl | www.energie.nl 
Please consider the environment before printing this email.  
=============================== 
Uitkomsten van ons commentaar bij de modeluitkomsten en bij de  modelinkijk sessie is 
niet verwerkt in de ECN rapportage 
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Na deze mailwisseling was natuurlijk de vraag op welke wijze de bevindingen uit de 
‘modelinkijksessie’ in het rapport van ECN zouden worden verwerkt. Daartoe bleek ECN 
helaas niet meer bereid; zie hieronder: 
 
=============================== 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: ECN-manager/onderzoeker  
Verzonden: woensdag 15 juni 2016 13:51 
Aan:  
CC: ECN-senior manager 
Onderwerp: Rapportage 
 
Ho  
 
Net even met ECN-senior manager gebeld. 
In mijn beeld is het rapport zoals die is opgeleverd definitief. De exercitie van gisteren heeft 
er m.i. Vooral toe geleid dat  de antwoorden die uit het model komen niet geschikt zijn om 
de keuze tussen de twee parken op te baseren. Dat staat ook in het rapport. 
Hier en daar kwamen er tijdens de model runs wel verschillende uitkomsten uit het model, 
maar dat zit ook in de gerapporteerde bandbreedte. 
 
De sessie van gisteren staat los van het rapport en leidt ook niet tot aanpassing van de 
gerapporteerde uitkomsten. 
 
Vriendelijke groeten, 
Voornaam 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
============================== 
Ook na verder aandringen besloot de top van ECN het rapport als afgerond te beschouwen 
(met als rapportagedatum, blijkt nu, al medio mei), en de eerste onderzoeksvraag van SVH 
domweg niet te beantwoorden. Op grond daarvan heeft SVH vervolgens duurzame energie 
deskundige  Ardo de Graaf in de arm genomen om de kostenverschillen tussen HK en IJMV 
nader te analyseren.  
Vervolgonderzoek door De Graaf advies komt tot wezenlijk andere uitkomsten 
Ik verwijs verder naar zijn rapportage. Ardo de Graaf heeft geconcludeerd dat:  
• van de door ECN en Decisio berekende € 1,3 mld investeringskostenverschil tussen 
HK en IJMV slechts ca € 650 mln verklaarbaar is, maw dat de extra investeringskosten voor 
iets zwaardere funderingen (vooral vanwege extra wind op IJmuiden Ver) en langere kabels 
hooguit € 650 mln bedragen  
• Daarnaast ECN de extra windopbrengst van IJmuiden Ver veel te laag heeft 
ingeschat, waardoor 2100 MW windvermogen bijna 8% meer elektriciteit zal produceren dan 
dezelfde hoeveelheid vermogen op HK. Uiteraard moet dat ook in de beschouwing worden 
meegewogen, want uiteindelijk tellen voor het klimaateffect niet de gerealiseerde MW, maar 
de geproduceerde kWh. Immers, deze groene kWh verdrijven fossiele kWh.  De waarde van 
deze extra stroomproductie kwantificeert De Graaf op € 566 mln, waarbij hij uitgaat van de 
(zeer lage) productiekosten van de recente Borssele tender, en hij de toekomstige 
opbrengsten contant maakt met een rekenrente van 5,5 % (ipv de thans voor MKBA 
voorgeschreven 3%). De € 566 mln is met andere woorden een conservatieve schatting. (NB 
In plaats van de extra stroomopbrengsten van een waarde te voorzien, had De Graaf ook de 
totale investeringskosten met bijna 8% kunnen terugbrengen, om aldus op ongeveer 
dezelfde uitkomst uit te komen.) 
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• Een aanzienlijk deel van de investeringsbesparingmogelijkheden voor IJmuiden Ver 
van bijna € 1 mld (tov HK) die ECN in zijn rapport aangeeft, maar welke in de management 
samenvatting op last van de bedrijfstop van ECN weer grotendeels zijn ingeslikt, 
realiseerbaar zijn 
• Het door de minister genoemde bedrag van € 3 mld extra voor IJMV geheel zal 
komen te vervallen, indien het inderdaad juist is dat er voor IJMV per saldo geen sprake is 
van meerinvesteringen. Want als er geen meerinvesteringen nodig zijn voor IJMV, dan zijn 
er dus ook geen extra kapitaalslasten nodig voor IJMV (ongeacht de vraag wat een redelijk 
percentage voor die lasten is), en de verschillen in verwachte onderhoudskosten zijn 
minimaal (zie de tabel in de tekst hierboven, en het bijgevoegde exel-sheet)  
 
Kortom:  
De financiële onderbouwing door ECN van de locatiekeuze van Hollandse kust, en daarmee 
dus ook van de kavels 1 en 2 van HKZ, vertoont ernstige tekortkomingen. Het gebruikte 
rekenmodel is verouderd. De gemaakte berekening is niet gevalideerd. Rekening houdend 
met extra windopbrengst en aanzienlijke schaalvoordelen op IJmuiden Ver zijn er per saldo 
geen significante meerkosten te verwachten. De minister kan wel net doen alsof ECN precies 
weet wat alles gaat kosten, maar dat is niet zo. Dat blijkt ook uit de verrassende 
tenderuitkomst bij Borssele (ruim 30% onder de door ECN berekende maximumprijs). 
Ik vind het treurig om dit hele relaas zo te moeten weergeven, maar ik heb geen keus. De 
neiging van diverse actoren in dit dossier om zich zonder verdere argumentatie achter de 
ECN-cijfers  te verschuilen is, en deze niet serieus te willen bespreken, is te groot om dit 
achterwege te kunnen  laten. En ECN gaat zelf zijn eigen model niet ter discussie stellen, zo 
is gebleken.  
Het had niet zo ver hoeven komen, als degenen die op het idee kwamen om “koste wat 
kost” de op het eerste gezicht goedkoopste variant te nemen, en hardnekkig daaraan bleven 
vasthouden, ietsje beter hadden doorgedacht over de maatschappelijke gevoeligheid van de 
gemaakte keuze. Niet voor niets zijn in diverse kustplaatsen nu moties tegen deze keuze 
raadsbreed aangenomen. De beleidsmakers hadden ook aan ECN een validatieberekening 
kunnen vragen, rekening houdend met het bedrijfseconomische adagium: “different costs 
for different purposes”: concentreer je voor de locatiekeuze op de relevante kosten- en 
opbrengstverschillen tussen Hollandse Kust en IJmuiden Ver, in plaats van je blind te staren 
op de uitkomst van een tamelijk ondoorzichtig integrale kostenmodel. Zo’n 
validatieberekening hebben wij nimmer gezien, ondanks herhaaldelijk vragen. Kreeg ECN 
van zijn opdrachtgevers in Den Haag wel de juiste vragen voorgelegd? Het lijkt mij niet 
terecht, en dat is zeker niet mijn bedoeling, om ECN als enige hier de maat te nemen. Maar 
dat laat onverlet dat ECN wel verkeerde berekeningen heeft aangeleverd. 
Ik stel mij nadrukkelijk bereid om alles wat hierboven is aangegeven in persoon te komen 
toelichten. Heel graag zelfs!  
 
2 De landschapsaantasting van locatie Hollandse Kust (kavels 1 en 2) wordt stelselmatig 
onderschat 
De belangenafweging in het NWP tot dusverre blijkt niet valide… 
De minister schrijft op p 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin 
beide kavels 1 en 2 zijn ondergebracht  in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, 
en dat daarmee dus de belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al heeft 
plaatsgevonden. 
Een mooi schot voor de boeg, maar niet zo indrukwekkend als men zich realiseert dat de 
onderbouwing van de locatie in het Nationale Waterplan (de vermeende lage kosten, zie 
hierboven) wankel is.   
De meteorologische zichtbaarheid is veel groter dan  aangegeven 
De minister concludeert o.b.v. de MER analyse van meteorologische zichtdata van 
weerstation IJmuiden tussen 1971 en 2002 (sindsdien zijn op dat station geen data meer 
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beschikbaar) dat het windpark van kavel 1 in de zomerperiode gemiddeld 17% van de tijd 
zichtbaar zal zijn, vanaf het dichtstbijzijnde strand van Noordwijk. 1 op de 6 keer kijken dus. 
Vanuit Castricum zouden de molens van kavel 1, op 36 km afstand, slechts 0,36% van de 
tijd zichtbaar zijn : 1 op de 300 keer. Als deze waarden ook maar bij benadering zouden 
kloppen, dan  had ik nooit de moeite genomen om überhaupt een zienswijze in te dienen. 
Waarom zou je je druk maken om iets dat zo zelden zichtbaar is?  
Iedereen die met enige regelmaat op het strand komt en iets verder kijkt dan zijn of haar 
neus lang is, weet dat met deze waarnemingsreeks iets aan de hand moet zijn. Om de 
eenvoudige reden dat het op het strand maar vrij zelden voorkomt dat je de badplaatsen die 
18 km of meer verderop liggen NIET kunt zien. Ook bij minder fraai weer kan dat meestal, 
behoudens bij harde wind en regen.  
In mijn zienswijze op de notitie Reikwijdte en Detail voor de kavelbesluiten had ik al 
aangegeven dat niet zo maar kan worden vertrouwd op zichtwaarnemingen van het KNMI, 
en dat tbv de zichtbaarheidsanalyse ook een camera geplaatst zou moeten worden die bijv. 
ééns per uur Luchterduinen in beeld zou brengen. Kennelijk is die aanbeveling niet gevolgd. 
Ik kon zelf, bij gebrek aan direct zicht op Luchterduinen vanuit mijn huis, die aanbeveling 
ook niet realiseren. Maar ik ben natuurlijk sinds maart 2015 beter gaan opletten, en ik heb 
vanuit mijn huis wel direct zicht op windpark Amalia, dat ca 40 km van mij verwijderd is. Ik 
weet absoluut zeker dat ik windpark Amalia beduidend vaker dan 1 op de 300 keer dat ik 
kijk kan zien. Beduidend veel vaker, ik schat bijna 1 op de 3 keer dat ik kijk. Alleen al 
afgelopen week: 23 keer gekeken, 15 keer gezien. Dat is een waarneming die niet strookt 
met de 1 op de 300 keer uit de MER analyse. Vaak heb ik de verrekijker nodig,  dat erken 
ik, maar dat mag in dit verband geen verschil maken. Zichtbaarheid betekent: is het object 
zichtbaar? Niks meer, niks minder.  
Van windpark Amalia hebben we in Noordwijk natuurlijk geen last, ik breng dit gegeven op  
om duidelijk te maken dat je een windpark op 23 km afstand veel vaker zal zien dan die 
miezerige 17% van de tijd die de minister noemt. Ik schat dat de werkelijke zichtbaarheid 
van Luchterduinen 30 tot 50% van de tijd is, en ‘s nachts met de rode lichten zelfs nog 
vaker. (Met de bebouwing van de 10-12 nm zone, dus vanaf 18,5 km, verwacht ik dat de 
zichtbaarheid zal toenemen naar 70% van de tijd overdag.)        
Uiteraard heb ik geen langjarig vastlegging ter onderbouwing. Een gesprek met een 
zichtdeskundige van het KNMI, ,  heeft mij echter gesterkt in mijn 
stelling dat de zichtdata van het KNMI, en zeker die van meetpost IJmuiden, niet bruikbaar 
zijn om het verre zicht betrouwbaar te meten in het kader van het kavelbesluit en de 
structuurvisie. En wel om vier redenen:  Ten eerste zijn de zichtwarnemingen in Nederland 
altijd primair gericht geweest op de veiligheid, waardoor er in de meetprocedures altijd en 
bias is geweest naar het rapporteren van kleinst waarneembare zicht. Is het zicht 
westwaarts 20 km, en oostwaarts 10 km, dan wordt 10 km genoteerd als zichtwaarde. 
Zeker bij een meetstation dat nabij de Hoogovens is geplaatst is dat een belangrijke bron 
van meetvervuiling. Ten tweede is de luchtkwaliteit boven Nederland vanaf ca 1985 
spectaculair verbeterd, zie 
http://www.staff.science.uu.nl/~delde102/CleanerAirBetterViewsMoreSunshine.pdf en  
http://www.staff.science.uu.nl/~delde102/BachelorThesisAJvanBeelen.pdf. Op p 26 van 
deze studie is een figuur weergegeven over het zicht op Schiphol (één van de beste 
meteomeetstations in Nederland), waaruit blijkt dat sinds 2005 ca de helft van alle dagen 
het zicht beter is dan 30 km (ongeacht de windrichting)! In de meetreeks van de MER, die 
loopt tussen 1971 en 2002, is met dit effect onvoldoende rekening gehouden, omdat 
sowieso niet is gecorrigeerd voor de vuile jaren ‘70 en  ‘80. Ten derde waren er indertijd 
nauwelijks vaste referentiepunten op zee, wat ver zicht waarnemingen zeewaarts 
onbetrouwbaar maakte.  Hierbij dient opgemerkt te worden dat het zicht over zee kan 
afwijken van het zicht over land, vanwege dampwerking boven zee, al is verre van duidelijk 
dat het boven zee altijd vochtiger is. Zo komt mist in de kuststreek het minste voor in 
Nederland .  Ten vierde zijn de langjarige zichtwaarnemingen van IJmuiden beduidend lager 
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(qua zichtlengte) dan die van De Kooy, een geavanceerder meetstation bij Den Helder.  In 
het zichtbaarheidsonderzoek van 2010 door Nierman et al wordt de positie ingenomen dat je 
bij verschillen tussen zichtdata uit verschillende reeksen (IJmuiden of De Kooij) uit moet 
gaan van de hoogste, simpelweg om onderschatting te voorkomen . Dat had hier dus ook 
moeten gebeuren. 
Met andere woorden de MER analyse van Pondera miskent dat er gegronde redenen zijn om 
aan de lange afstandswaarnemingsdata van IJmuiden te twijfelen. Pondera zegt simpelweg 
dat meetstation IJmuiden het dichtste bij is, en bekommert zich verder totaal niet om de 
vraag of de gebruikte reeks valide is. We moeten er, in navolging van het rapport van 
Nierman, bij gebrek aan echt betrouwbare ver- zicht gegevens boven zee, van uitgaan dat 
de windparken van deze twee kavels minstens een derde van de tijd zichtbaar zijn van 23 
km afstand, en waarschijnlijk vaker, zeker als je meet op dagbasis. Ik vind de in deze MER 
gepresenteerde zichtbaarheidscijfers schandalig laag. Echt misleidend. 
De minister denkt dat hij, gezien de door Pondera uitgesproken verwachting dat de molens 
nauwelijks zichtbaar zullen zijn door weersomstandigheden, hij de overige 
zichtbaarheidsaspecten in het kavelbesluit niet eens hoeft te behandelen. Aangezien ik dit 
optimisme niet deel, zie ik mij genoodzaakt om dat wel te doen.  
De MER overschat het kimduikingseffect  
In tabel 2.1 stelt Pondera dat op een afstand van 40 km een voorwerp van 100 m hoog 
volledig achter de horizon verdwijnt, door de kromming van de aarde. Ik heb niet de moeite 
genomen de gebruikte formule te analyseren op juistheid, en ik heb ontdekt dat de 
kimduikingseffecten door verschillende auteurs sterk uiteenlopend worden gekwantificeerd. 
(Pondera is nog niet eens de meest optimistische in dit verband.) Dus ook nu houd ik het 
dan toch maar eerst bij mijn eigen waarneming. Windpark prinses Amalia bevindt zich vanaf 
ca 40 km van mijn huis (kijkhoogte 28 m boven zeeniveau), de turbines bevinden zich op 59 
m hoogte en de tiphoogte van de rotors is 99 m . Als tabel 2.1 van Pandora zou kloppen, 
dan zou ik vanuit mijn huis de turbine assen al niet meer kunnen zien, en hooguit de 
bovenkant van de rotors, met een hoogte van 40 m kunnen waarnemen. Immers, op 40 km 
zou 100 m uit het beeld verdwijnen, en een waarnemer op 28 m hoogte zou dan hoogstens 
de bovenste 27 m van een 99 m hoge rotortip waarnemen. Welnu, ik kan nagenoeg de 
gehele rotor zien, alleen het onderste piepkleine puntje van de rotor verdwijnt door 
kimduiking optisch in het water. Het is jammer dat ik geen telelens tot mijn beschikking 
heb, dan had ik uiteraard een foto bijgevoegd. Ik nodig u uit om het bij mij thuis te komen 
observeren.  
In werkelijkheid zullen, bij goede weersomstandigheden, de 167 m hoge masten van 6 MW 
turbines vanaf het strand te Noordwijk ruimschoots voorbij de 40 km zichtbaar zijn. Vanuit 
Noordwijk zullen dus alle molens van beide kavels zichtbaar zijn, ook de verste zullen dat 
grotendeels zijn. Alleen niet voor iedereen, en niet bij elke lichtinval.  
De MER onderschat de mate van horizonvulling/ dominantie 
De horizontale beeldhoek van de kavels 1 en 2 in combinatie met het al bestaande 
Luchterduinen bedraagt in Noordwijk 52 graden. Pondera berekent dat 52 graden slechts 
29% is van 180, de breedte van de horizon. De twee kavels icm Luchterduinen zouden dus 
minder dan 1/3 van de horizon in beslag nemen. Onvermeld blijft in de MER van Pondera dat 
mensen helemaal geen horizon van 180 graden zien. Iedereen die zijn armen zijwaarts 
uitstrekt (180 graden) en naar voren kijkt weet dat je dan je handen niet kunt zien. Die 
komen pas in beeld als je je armen naar voren draait, bij ca 100 graden. Mijn horlogeband 
begint pas zichtbaar te worden vanaf 60 graden. Dat is de breedte van je beeld dat ook echt 
scherp is. Een waarnemer die met zijn gezicht naar de zee staat, zal een serie windparken 
met een breedte van 52 graden als zeer dominant waarnemen. (En met de overige kavels 
erbij wordt het nog 10 graden meer.) Ik vind het echt treurig dat de aanbeveling uit het – in 
mijn ogen tamelijk genuanceerde - onderzoek van Nierman e.a. om aanvullend onderzoek te 
doen naar de dominantie van aaneengeschakelde windparken op de horizon  niet is 
uitgevoerd.   
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De fotovisualisatie toont een klein effect – een slap aftreksel van de te verwachten 
werkelijkheid 
In mijn zienswijze op de notitie reikwijdte en detail vorig jaar gaf ik al aan dat 
fotovisualisaties nooit op zichzelf staand, dus los van de locatie waarvan iets gevisualiseerd 
wordt, mogen worden gebruikt. Je moet een visualisatie altijd direct naast de werkelijkheid 
houden. De fotovisualisaties van de MER zijn, voor visualisaties, niet slecht. Voor de 
geïnteresseerde geven ze zelfs alarmerend goed aan wat er gaat gebeuren. Alleen zal de 
gemiddelde MER lezer, die ze niet naast de werkelijkheid zet, dat niet zien, en het gevaar 
van onjuiste interpretatie staat er ook niet bij vermeld. Wat is het geval? Op de papieren 
visualisaties van de MER zie je praktisch niets. Je moet dus gebruik maken van de viewer op 
http://www.ponderaconsult.com/VIS/visopzee/safe/noordwijk_6.htm   
Het is dan interessant om te beginnen met de knop “huidige situatie”. Als je heel, heel erg 
goed kijkt, dan zie je boven het dak van paviljoen “De Zeemeeuw”, nabij het tweede 
torentje van links, een paar minuscule kleine witte staafjes. Dat is het huidige windpark 
Luchterduinen. In werkelijkheid kan op een heldere dag iedere waarnemer met een normaal 
gezichtsvermogen dat windpark, op 23 km afstand, heel goed zien. Klik je nu op de knop 
“6MW kavel 1 + 2”, dan zie je een brede strook van witte lijntjes in beeld komen. Achter het 
computerscherm lijkt het niet indrukwekkend, en zie je deze molens minder duidelijk dan de 
Luchterduinen molens in de werkelijkheid. Maar als je weet hoe de Luchterduinen molens er 
in werkelijkheid uitzien, dan schrik je je een ongeluk, want dan besef je dat dit qua impact 
gaat neerkomen op veel meer dan 10 x Luchterduinen. Persoonlijk vind ik overigens de 10 
MW molens nog erger overkomen, maar omdat ik weet dat een visualisatie maar een 
beperkt beeld geeft ben ik er niet zeker van dat ik dat in het echt ook zou vinden. 
In zekere zin is de fotovisualisatie in deze MER heel onthullend, en toont deze een 
afschrikwekkend beeld, maar dat zal de gemiddelde MER-lezer die geen helder beeld heeft 
van hoe Luchterduinen er in werkelijkheid uitziet zich niet realiseren. 
De ervaringsregel uit de belevingsparagraaf dat de aantasting afneemt naarmate er meer 
objecten worden geplaatst, deel ik absoluut niet  
In het door de MER geciteerde onderzoek wordt aangegeven dat een algemene bevinding 
van landschapsbelevingsonderzoek is dat het eerste verstorende object de grootste 
aantasting veroorzaakt, en dat dat effect bij navolgende objecten afneemt. Psychologisch 
knoopt dat aan bij de notie van het spreekwoordelijke ‘eerste krasje op de auto, doet het 
meeste pijn’. Deze notie deel ik. De volgende 2, 5, 10 krasjes doen krasje voor krasje 
successievelijk minder pijn. Dat is bij mij ook zo. Maar dat effect gaat niet door tot in het 
oneindige. De beleving van het park Luchterduinen, met 43 nog vrij bescheiden turbines en 
een effectieve horizontale beeldhoek van ca 10 graden, is niet te vergelijken met een veel 
groter park, dat overkomt als een groot, industrieel eiland, en de zeebeleving totaal 
verandert.   
 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, in de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel 
uitmaken van een groter project, met nog 2 extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier 
van werken. We snappen toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het 
totale project van 2100 MW moet kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om 
te kunnen zeggen dat het wel meevalt? 
Nederland heeft nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, en straks één van 
de lelijkste. De minister verwacht dat de toeristen toch wel blijven komen. Zelfs als hij 
daarin gelijk zou hebben, wat we nog maar moeten afwachten, dan zullen de meeste 
mensen minder genieten dan vroeger. Ik ben er vast van overtuigd dat wij als Nederland 
van dit plan om de locatie Hollandse Kust te gebruiken over een jaar of tien verschrikkelijk 
spijt zullen hebben. Tegen die tijd, als far off shore windenergie op de Doggersbank 
grootschalig wordt toegepast  en Nederland eindelijk een flink percentage van de totale 
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energievoorziening uit wind haalt, zullen we inzien dat we voor niets iets prachtigs om zeep 
hebben geholpen. Dan is Duitsland, dat verder is met schone energie dan wij, met zijn 
beleid om de grote off shore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust te bouwen   
toch weer slimmer dan wij. Ook de UK en Denemarken, de twee echte voortrekkerslanden in 
offshore wind, plannen niet zulke dominante parken dichtbij, en al helemaal niet bij 
dichtbevolkt gebied. Waarom wij dan wel?  
Ik hoop werkelijk dat het niet zo ver komt. 
 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Deze kavelbesluiten, en de voorgenomen aanpassing van de Rijkstructuurvisie Wind op Zee, 
zijn slecht voor de Hollandse kust, voor Noordwijk, en dus ook voor mij. Ons woongebied zal 
erdoor verloederen. Volgens de MKBA van Decisio, die vanwege de andere inzichten over de 
meerkosten van IJmuiden Ver sowieso al helemaal niet meer geldig is, zijn de effecten voor 
de BV Nederland op langere tijd neutraal, omdat de mensen die niet meer naar het strand 
gaan wel iets anders gaan doen. Vanuit de BV Nederland wellicht correct geredeneerd, 
vanuit de kuststrook, die het vanwege de enorme zuigwerking van de grote steden toch al 
moeilijker heeft dan vroeger, zeer zeker niet. Ik vrees helaas dat de kuststrook met 
waardedalingen zal worden geconfronteerd, in de breedste zin des woords.  
 
 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben helemaal niet tegen windenergie op zee, geenszins. Wat mij betreft zou de transitie 
naar schone energie sneller moeten gaan. Daar is ruimte voor, op IJmuiden Ver, en in onze 
nationale budgetten (door de tot dusverre te hoge reserveringen, vanwege de te 
pessimistische kostenschattingen).  
Natuurlijk moeten de bevindingen van De Graaf advies eerst netjes worden gevalideerd. 
Door een groter bureau dat het lef heeft om, als de feiten daar naar zijn, de minister van EZ 
tegen te spreken. (Zo ’n bureau is helaas niet gemakkelijk te vinden, heb ik  al aan den lijve 
ondervonden. Dus dat stelt hoge eisen aan de begeleidingsgroep van het onderzoek.)  Van 
IJmuiden Ver weten we dat het uiterst geschikt is voor windenergie, en dat het een veel 
gemakkelijker locatie is dan Hollandse Kust, met als zijn vele kabels, leidingen, vaarroutes 
en off shore platformen . Stap na een kort en niet-vooringenomen  validatie-onderzoek, dat 
echt in een paar maanden kan zijn afgerond, over naar IJmuiden Ver, en laten we dan 
eendrachtig daar de schouders onder zetten, zodat we uiteindelijk meer realiseren dan de 
Energieakkoord doelstellingen! 
Het vertrouwen van de meeste kustbewoners dat in dit vraagstuk een op feiten gebaseerde 
afweging wordt toegepast, in plaats van blinde coalitiepolitiek, is zo laag geworden dat de 
meeste mensen geen moeite meer hebben genomen om nog een zienswijze in te dienen. 
“Daar luisteren ze toch niet naar, dat is wel duidelijk. ”  
Ik hoop dat de pessimisten ongelijk krijgen.  
 
 
Reactie  
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Lengtegraad Breedteg
raad Locatie Waterdie

pte (m)
Havenafs
tand (km) Haven Aansluiti

ngspunt
Kabellen
gte (km)

Windsnel
heid 

(m/s)

Productie
kosten 

[€/MWh]

3°01'47"E 51°45'27"N Borssele-a 25 64 Vlissingen
Borssele 

380 kV
65 9,3 150

2°54'18"E 51°44'53"N Borssele-b 28 78 Vlissingen
Borssele 

380 kV
65 9,5 152

3°05'20"E 51°39'33"N Borssele-c 24 52 Vlissingen
Borssele 

380 kV
65 9,4 148

3°30'00"E 51°46'20"N
Schouwen-

a
24 62 Vlissingen

Maasvlakt
e 380 kV

38 9,1 139

3°37'39"E 51°47'13"N
Schouwen-

b
25 78 Vlissingen

Maasvlakt
e 380 kV

38 9,1 145

3°54'50"E 51°55'40"N
Maasvlakt

e
13 10

Maasvlakt
e

Maasvlakt
e 150 kV

10 9,2 116

3°38'22"E 52°16'07"N ZH-w-a 27 44
Hoek van 

Holland

Wateringe
n 150/380 

kV
62 9,5 144

3°19'19"E 52°09'27"N ZH-w-b 27 55
Hoek van 

Holland

Wateringe
n 150/380 

kV
62 9,5 146

4°23'09"E 52°23'27"N ZH-o-a 16 14 IJmuiden
Wateringe
n 150/380 

kV
29 9,4 125

4°08'54"E 52°19'27"N ZH-o-b 22 32 IJmuiden
Wateringe
n 150/380 

kV
29 9,2 132

3°58'13"E 52°16'40"N ZH-o-c 23 44 IJmuiden
Wateringe
n 150/380 

kV
29 9,3 134

4°16'55"E 52°16'40"N ZH-o-d 17 28 IJmuiden
Wateringe
n 150/380 

kV
29 9,3 128

3°21'58"E 52°45'33"N
Ijmuiden-z-

a
29 89 IJmuiden

Beverwijk 
380 kV

92 9,7 154

3°28'12"E 52°42'47"N
Ijmuiden-z-

b
30 79 IJmuiden

Beverwijk 
380 kV

92 9,6 154

3°14'19"E 52°39'13"N
Ijmuiden-z-

c
29 91 IJmuiden

Beverwijk 
380 kV

92 9,7 154

3°35'38"E 52°34'00"N
Breeveerti

en II
27 66 IJmuiden

Beverwijk 
380 kV

92 9,5 156

3°32'40"E 53°01'40"N
Ijmuiden-n-

a
27 93 IJmuiden

Beverwijk 
380 kV

90 9,7 152

3°45'51"E 53°01'40"N
Ijmuiden-n-

b
28 84 IJmuiden

Beverwijk 
380 kV

90 9,6 153

3°27'51"E 52°53'20"N
Ijmuiden-n-

c
28 88 IJmuiden

Beverwijk 
380 kV

90 9,7 153

3°44'15"E 52°56'27"N
Ijmuiden-n-

d
32 74 IJmuiden

Beverwijk 
380 kV

90 9,6 154

3°38'54"E 52°49'27"N
Ijmuiden-n-

e
30 74 IJmuiden

Beverwijk 
380 kV

90 9,6 154

4°09'48"E 52°42'47"N NH-o-a 25 35 IJmuiden
Beverwijk 

380 kV
38 9,4 137

4°19'14"E 52°43'20"N NH-o-b 24 31 IJmuiden
Beverwijk 

380 kV
38 9,4 134

4°27'36"E 52°45'00"N NH-o-c 21 28 IJmuiden
Beverwijk 

380 kV
38 9,4 131

4°02'26"E 52°50'42"N NH-w-a 28 54 IJmuiden
Beverwijk 

380 kV
38 9,5 139

5°43'41"E 53°57'47"N BdW-a 36 91
Eemshave

n
Bergum 
220 kV

87 9,9 150

5°58'08"E 53°57'47"N Clearcamp 33 85
Eemshave

n
Bergum 
220 kV

87 9,9 149
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Waterdie Havenats Aansluiti Kabellen 
Windsnel Productie 

t.taven heid kosten 
pte (m) tand (km) ngspunt gte (km) 

(mis) (€JMWh] 

gem HKO 23,5 35,5 33,5 9,3 134,3 

gem IJV 29,1 84,0 90,8 9,7 153,5 

verschil 5,6 48,5 57,3 0,3 19,3 

check 

Tabel 1: Overzicht van kosten en kostenonderverdeling per gemodelleerde parklocatie 
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Borssele-a 25 64 65 9,3 150 1804 719 509 229 

Borssele-b 28 78 65 9.5 152 1986 726 360 235 

Borssele-c 24 52 65 9,4 148 1790 719 492 229 

ZH-w-a 27 44 62 9,5 144 1984 705 341 235 

ZH-w-b 27 55 62 9,5 146 1984 705 346 235 

ZH-0-b 22 32 29 9,2 132 1733 472 480 233 

ZH-0-c 23 44 29 9,3 134 1770 472 496 233 

ljmukleo-z-a 29 89 92 9,7 154 1992 915 394 235 

ljmuiOeft-z-b 30 79 92 9,6 154 1997 915 389 235 

ljmuiden-z-c 29 91 92 9,7 154 1991 915 395 235 

jmuiden-n-a 27 93 90 9,7 152 1981 901 393 235 

jmulden-n-b 28 84 90 9,6 153 1987 901 389 235 

ijmufden-'11-c 28 88 90 9.7 153 1988 901 391 235 

jmuideo-o-d 32 74 90 9,6 154 1998 901 385 235 

jmuiden-n-e 30 74 90 9,6 154 1995 901 385 235 

NH-0-a 25 35 38 9,4 137 1973 538 312 235 

NH-0-b 24 31 38 9,4 134. 1791 535 491 233 

NH-w-a 28 54 38 9,5 139 1989 538 338 235 

BdW-a 36 91 87 9,9 150 2002 880 454 235 

Clearcamp 33 85 87 9,9 149 1999 880 465 235 



Tabel 1 samengevat: gemiddelde modelwaarden van Hollandse Kust (oost) en IJmuiden-Ver 
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366,2 844,2 -114,7 
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3,2 

De modelmatig berekende extra funderingskosten zijn c 251,5 mln voor IJMV, en dat; 

De modelmatig berekende elektrakosten van ECN ad€ 844,2 mln lijken zeker 400 ml 

Verder is het verschil tussen€ 1100,1 en de€ 1266 mln van Decisio onverklaard 



Investeri
ngskoste
n turbine 

en 
fundering 

(€/kW)

Elektrisc
he 

infrastruc
tuur, 

inclusief 
kabel 

naar land 
(€/kW)

Transpor
t en 

bouw 
(€/kW)

Overige kosten 
(€/kW)

Totaal 
investering 

(€/kW)

Onderhoud/OP
EX (€/kW/jaar)

Vollasturen 
(uren/jaar)

1804 719 509 229 3261 122 3935

1986 726 360 235 3307 116 3870

1790 719 492 229 3231 123 3961

1763 531 477 229 3000 125 4026

1974 538 331 235 3078 115 3827

1588 265 357 233 2442 119 4105

1984 705 341 235 3266 110 3976

1984 705 346 235 3270 121 4048

1630 472 455 233 2789 122 4207

1733 472 480 233 2917 121 4111

1770 472 496 233 2970 123 4121

1642 472 474 233 2821 122 4151

1992 915 394 235 3536 121 4069

1997 915 389 235 3536 121 4060

1991 915 395 235 3536 121 4068

1984 915 413 235 3547 120 4001

1981 901 393 235 3510 122 4086

1987 901 389 235 3512 121 4062

1988 901 391 235 3515 122 4081

1998 901 385 235 3519 121 4047

1995 901 385 235 3515 121 4042

1973 538 312 235 3057 109 3971

1791 535 491 233 3050 123 4194

1712 535 487 233 2966 123 4213

1989 538 338 235 3100 121 4072

2002 880 454 235 3571 126 4237

1999 880 465 235 3579 126 4275    
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lnvesteri c••"u ·~~ 
ngskoste . tra Transpor Totaal inv kosten n turbine rn ~truc t en Overige kosten 

investering 
Onderhoud/OP Vollasturen 

verschil obv en . uur, bouw (€/kW) EX (€/kW/jaar) (uren/jaar) 
tunder· inclusief (€/kW} deze tabel 
~;g kabel 

(€/kW) 

( ) ~~r l_s..,rl 

1816,8 504,3 444,8 233,5 2998,5 119,0 4099,3 6297 

1991,1 906,3 390,1 235,0 3522,4 121,3 4064,4 7397 

174,4 402,0 -54,6 1,5 523,9 2,3 -34,9 1100 
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3261 122 3935 

3307 116 3870 

3231 123 3961 

3266 110 3976 

3270 121 4048 

2917 121 4111 

2970 123 4121 

3536 121 4069 

3536 121 4060 

3536 121 4068 

3510 122 4086 

3512 121 4062 

3515 122 4081 

3519 121 4047 

3515 121 4042 

3057 109 3971 

3050 123 4194 

3100 121 4072 

3571 126 4237 

3579 126 4275 
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2998,5 119,0 4099,3 

3522,4 121 ,3 4064.4 

523,9 2,3 -34,9 

1100,1 

zou kunnen, lijkt niet wild onjuist 

In te hoog, gezien benchmarks 
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investeringsbedragen in mln euro

0067



Idem incl 
eigen 

netaansluiting

Idem bij 
stopcontact 

op zee

Decisio 
onderzoek

6300 5320 5281

7770 5880 6547

1470 560 1266
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Van: 
Verzonden: woensdag 15juni 201 6 11 :37 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: RE: kostenverschil 

Beste Karel, 

Heldere tekst . 
Zie in rood mijn aanpassingen. 

Groeten, 

In 2014 heeft ECN berekeningen verstrekt aan EZ van het verschil in modelkosten tussen 2100 MW windvermogen 
op Hollandse Kust Noord en Zuid, en 2100 MW op IJmuiden Ver. 
Afhankelijk van de gebruikte modelrun kwamen deze uit op 1,1a1,3 mld euro minder investeringen voor Hollandse 
Kust. 

ECN en SVH hebben op 14 juni in een gezamenlijke sessie gezocht naar inhoudelijke verklaringen voor dit verschil, 
als onderdeel van het door SVH bij ECN ingestelde onderzoek naar de e><actere omvang, oorzaken en 
verkleiningsmogelijkheden van het kostenverschrl tussen de locaties IJmuiden Ver en Hollandse Kust. 
Dit onderzoek loopt al sinds maart 2016, maar het was ECN tot dusverre niet geheel duidelijk dat ook het verklaren 
c.q valideren van het modelmatig berekende kostenverschil een onderzoeksdoel was (lees ik ook niet zo In de 
offerte) . 

Het kostenmodel van ECN is een complex stelsel van invoer- en uitvoerbladen, en het bevat diverse algoritmen die 
invloed uitoefenen op berekende kostenniveaus van een windpark. 
Zo optimaliseert het model de kosten van een windpark door, afhankelijk van parameters zoals waterdiepte en 
afstand uit de kust, te configureren op soorten turbines, funderingen, rotorbladen, kabelverbindingen, etc. 
Het is bekend dat door het model als optimaal toegepaste configuraties vaak niet meer stroken met de praktijk, 
vanwege technische ontwikkelingen en financiële dataveroudering. Zo wordt voor de doorrekening van IJV een 
jacket fundering geconfigureerd, terwijl in werkelijkheid in de afgelopen jaren vrijwel overal, ook voor grote turbines 
in diep water, rnonopiles worden gebruikt. En dat uiteraard omdat moderne grote monopiles goedkoper zijn . Ook 
met schaalvoordelen voor grotere parken houdt het model geen, of hooguit beperkt rekening. 
Het model heeft dus onderhoud nodig. 
Als benadering van de bovengrens van biedingen in tenders van windparken voldoet het model desondanks goed 
genoeg. Het concurrentieproces leidt ertoe dat te hoog berekende kostenbedragen uiteindelijk niet doorwerken in 
de feitelijk betaalde bedragen, omdat partijen om te winnen lager moeten bieden. 

De vraag tijdens de sessie was of het model bruikbaar is om op korte termijn plausibele verklaringen te vinden voor 
de werkelijk te verwachten investeringskostenverschillen. Het zijn de werkelijk te verwachten kostenverschillen, niet 
de modelmatig berekende, die er toe doen bij de locatiekeuze. 

Voor zover ECN bekend zullen de technische verschillen tussen 2100 MW op 2 locaties op de Hollandse Kust en 2100 
MW op ! locatie op IJmuiden Ver slechts bestaan uit langere exportkabels (vanwege de langere afstand tot het 
connectie punt), iets langere masten en iets steviger funderingen en een meer aaneengesloten en als één groot park 
uitvoerbaar project in IJmuiden Ver. Dat laatste aspect is een factor die de kosten van de locatie IJmuiden Ver 



merkbaar zou kunnen drukken. Er worden geen verschillen verwacht in funderlngstypen, elektrische infrastructuL~05? 
configuratie (trafo's, onderstations, etc.) of turbines. 

Tljdens de sessie bleek, als voorbeeld en als belangrijkste a priori aanwijsbare technische oorzaak voor een 
kostenverschil tussen HK en IJV, nl de langere kabels, dat het model zelf voor 2100 MW een configuratie kiest met 
11 kabels van elk 200 MW, waaruit een kostenverschil van 572 mln euro zou volgen (inclusief hogere legkosten). In 
de zgn mputomgeving van het model bestaat de mogelijkheid om zelf een geoptimaliseerde kabelconfiguratie te 
modelleren van 4 kabels voor 2000 MW, die slechts 251 mln euro extra zou kosten voor IJmuiden Ver. (In 
werkelijkheid is bekend dat Tennet voornemens Is om te werken in 3 blokken van elk 700 MW.) Dus terwijl het 
kostenmodel van ECN een kostenverschil tussen UV en HK op de kostencategorie 'elektrische infrastructuur' 
rapporteert van 729 mln euro, is er vanuit de enige technische component die dat verschil zou veroorzaken, de 
langere kabels, slechts een kostenverschil te berekenen van 251of572 mln euro. Het werkelijk te verwachten 
kostenverschil (obv de configuratie met 3 x 700 MW) kan vanuit het model niet worden berekend. Maar het Is 
duidelijk dat er een grote kans is dat dit verschil aanzienlijk lager is dan de berekende 730 mln euro. 

Over het te verwachten werkelijke verschil in funderingskosten (in het ECN model gerapporteerd op 366 mln euro, 
maar volgens SVH waarschijnlijk veel kleiner) en het te verwachten gunstige effect van een groter, aaneengesloten 

windpark op IJmuiden Ver kan het model van ECN ook geen exacte berekeningen maken. In ieder geval niet zonder 
uitgebreid aanvullend onderzoek. 

ECN en SVH l!\eb~en sameR dus geconcl1;1àeeré concludeert dus dat er een zeer gerede kans is dat het werkelijk te 
verwachten investerlngskostenverschil tussen HK en IJV aanzienlijk kleiner zal zijn dan de modelmatig berekende 1,1 
a 1,3 mld euro. Volgens SVH betekent dit dat de genoemde 1,1 a 1,3 mld euro geen geschikte input is om de 
locatiekeuze op te baseren. Voor een betere benadering van het werkelijk te verwachten kostenverschil tussen UV 
en HK is aanvullend onderzoek nodig, dat tenminste een aantal weken, mogelijk enkele maanden in beslag zal 
nemen. 

{SVH merkt daarbij op dat zij tevens verwacht dat de te verwachten vermogenskosten die aan de parkexploitant 
moeten worden vergoed en die een belangrijk onderdeel uitmaken van de door consumenten te betalen prijs per 
kWH, eveneens aanzienlijk lager uit zullen vallen dan de door het ECN model berekende waarden, die gebaseerd zijn 
op een financfeel economisch scenario (met hoge rente) dat de komende jaren niet meer te verwachten is. Een 
aanwijzing dat de gemodelleerde kosten van het ECN model aan de hoge kant zijn is dat er op de kavels voor 
Borssele afgelopen maand volgens persberichten ettelijke biedingen zijn ontvangen die aanmerkelijk lager zijn dan 
de door ECN berekende plafondwaarde.) 

1 

Senior manager International Sustainable Energy 

ECN 

P.O. Box 1, Nl-1755 ZG Petten 
Radarweg 60, 1043 NT Amsterdam 

www.ecn.nl 1 www.energie.nl 
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Van: 
Verzonden: Wednesday, June 15, 2016 9:27 AM 
Aan: 1 

CC: 
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Van: 
Verzonden: woensdag 15 juni 2016 13:51 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Rapportage 

Hoi 

Net even met gebeld. 
In mijn beeld 1s het rap1port zoals die is opgeleverd definitief. De exercitie van gisteren heeft er m.i. Vooral toe geleid 
dat de antwoorden di1~ uit het model komen niet geschikt zijn om de keuze tussen de twee parken op te baseren. 
Dat staat ook in het rapport. 
Hier en daar kwamen E!r tijdens de model runs wel verschillende uitkomsten uit het model, maar dat zit ook in de 
gerapporteerde bandbreedte. 

De sessie van gisteren staat los van het rapport en leldt ook niet tot aanpassing van de gerapporteerde uitkomsten. 

Vriendelijke groeten, 

Verstuurd vanaf mijn ilPhone 

************************•············································ 
This message may contain information that is not intended for you, 
lf so, you are request•ed to immediately inform the sender and 
delete the message. lrhis e-mail is not intended to create a 
legally binding commitment and ECN accepts no liability for damage 
of any kind resulting 1from the risks inherent to the electronic 
transmission of mess:ages. 

ECN, Dutch CoC number: 41151233 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Zienswijze kavelbesluiten I en II Hollandse kust 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten? 

Ja. Ik denk (1) dat het kostenvoordeel van locatie Hollandse Kust uiterst zwak is onderbouwd, en ik 

denk (2) dat de landschapsaantasting veel te rooskleurig wordt voorgesteld. 

1 Het kostenvoordeel van locatie Hollandse Kust is opmerkelijk zwak onderbouwd  

Het hoofdargument waarom deze 2 locaties zijn geselecteerd – de lage kosten van windenergie op 

deze locaties – is nauwelijks onderbouwd. In het kavelbesluit wordt op p 14 verwezen naar 

kamerstuk 33561, nr 28. Dit stuk bevat een tabel van ECN, waaruit moet blijken dat de alternatieve 

locatie IJmuiden Ver maar liefst € 3,0 mld extra zou moeten kosten. (Deze waarde geldt voor alle 

2100 MW van de windparken Hollandse Kust samen.)  Ik citeer de minister: “ECN geeft aan dat de 

meerkosten bij de alternatieven 2 en 3 worden veroorzaakt door hogere investerings- en 

onderhoudsbedragen als gevolg van de grotere diepte en grotere afstand tot de haven. Die hogere 

kosten worden niet goedgemaakt door een iets hogere elektriciteitsopbrengst. (…)Verder geeft ECN 

aan dat de grotere afstand tot de kust leidt tot hogere kosten voor TenneT. Deze kosten zijn verwerkt 

in de berekeningen.” 

Daar blijft het bij. Er wordt geen berekening getoond waarmee de samenstelling van deze € 3,0 mld 

extra kosten worden verduidelijkt. 

Het moge duidelijk zijn dat dit een tamelijk opvallende lacune is.  In de MER rapportages zijn per 

kavel  1000 pagina s analyse van allerlei aspecten en effecten beschikbaar, vaak tot in groot detail, 

maar hoe die € 3,0 mld is samengesteld blijft volledig onduidelijk. Dit bemoeilijkt het beantwoorden 

van de vraag of de berekening ook  klopt. 

De zwakke onderbouwing bleek ook tijdens het onderzoek van SVH 

Zoals wellicht bekend heeft de Stichting Vrije Horizon (SVH) tussen februari en juni 2016 een 

onderzoek bij ECN laten uitvoeren naar de onderbouwing van de meerkosten. Ik ben namens SVH bij 

dit onderzoek intensief betrokken geweest, vanaf 29 maart, en ik heb uiteraard direct deze 

onderbouwingsvraag gesteld (gelukkig stond deze al voldoende duidelijk in de opdrachtformulering, 

waarbij ik nog niet betrokken was). Tot een overtuigend antwoord is het echter nooit gekomen. Zie 

het door ECN opgeleverde rapport, https://www.ecn.nl/publicaties/ECN-E--16-023  

Het meest concrete wat SVH kreeg opgeleverd, was onderstaande tabel, die ook is opgenomen in het 

ECN rapport. Ik voeg deze tabel gemakshalve ook als MS-exel1 bij. Deze tabel bevat in de kolommen 

de met behulp van het “ECN-wind op zee model” berekende totale productiekosten (€/MWh) en een 

uitsplitsing van de investeringskosten per kW, alsmede de berekende onderhoudskosten per kW 

/jaar. In de regels staan mogelijke locaties, die onderin de tabel (door mijzelf) zijn gegroepeerd tot 

gemiddelden van de locaties Hollandse Kust (oost) en IJmuiden Ver. De tabelwaarden wijken iets af 

                                                           
1
 In het exel bestand staan nog diverse aanvullende berekeningen, onder andere van de (door mij zelf 

gereconstrueerde) samenstelling van de € 3 mld kostenverschil dat de minister hierboven noemt.  
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van de laatste ramingen van de minister, mogelijk omdat de tabel uit 2013 stamt. (Waarom ECN ten 

behoeve van het onderzoek gen nieuwere tabel produceerde is mij onduidelijk.)  

 

 

Tabel 1: Overzicht van kosten en kostenonderverdeling per gemodelleerde parklocatie 

     

Lo
catie

 

W
ate

rd
ie

p
te

 (m
) 

H
ave

n
afstan

d
 (km

) 

K
ab

e
lle

n
gte

 (km
) 

W
in

d
sn

e
lh

e
id

 (m
/s) 

P
ro

d
u

ctie
ko

sten
 [€

/M
W

h
] 

In
veste

rin
gsko

ste
n

 tu
rb

in
e

 en
 

fu
n

d
e

rin
g (€

/kW
) 

Ele
ktrisch

e
 in

frastru
ctu

u
r, 

in
clu

sie
f kab

e
l n

aar lan
d

 (€
/kW

) 

Tran
sp

o
rt e

n
 b

o
u

w
 (€/kW

) 

O
ve

rige
 ko

sten
 (€

/kW
) 

To
taal in

ve
sterin

g (€
/kW

) 

O
n

d
e

rh
o

u
d

/O
P

EX
 (€

/kW
/jaar) 

V
o

llastu
ren

 (u
re

n
/jaar) 

Borssele-a 25 64 65 9,3 150 1804 719 509 229 3261 122 3935 

Borssele-b 28 78 65 9,5 152 1986 726 360 235 3307 116 3870 

Borssele-c 24 52 65 9,4 148 1790 719 492 229 3231 123 3961 

ZH-w-a 27 44 62 9,5 144 1984 705 341 235 3266 110 3976 

ZH-w-b 27 55 62 9,5 146 1984 705 346 235 3270 121 4048 

ZH-o-b 22 32 29 9,2 132 1733 472 480 233 2917 121 4111 

ZH-o-c 23 44 29 9,3 134 1770 472 496 233 2970 123 4121 

Ijmuiden-z-a 29 89 92 9,7 154 1992 915 394 235 3536 121 4069 

Ijmuiden-z-b 30 79 92 9,6 154 1997 915 389 235 3536 121 4060 

Ijmuiden-z-c 29 91 92 9,7 154 1991 915 395 235 3536 121 4068 

Ijmuiden-n-a 27 93 90 9,7 152 1981 901 393 235 3510 122 4086 

Ijmuiden-n-b 28 84 90 9,6 153 1987 901 389 235 3512 121 4062 

Ijmuiden-n-c 28 88 90 9,7 153 1988 901 391 235 3515 122 4081 

Ijmuiden-n-d 32 74 90 9,6 154 1998 901 385 235 3519 121 4047 

Ijmuiden-n-e 30 74 90 9,6 154 1995 901 385 235 3515 121 4042 

NH-o-a 25 35 38 9,4 137 1973 538 312 235 3057 109 3971 

NH-o-b 24 31 38 9,4 134 1791 535 491 233 3050 123 4194 

NH-w-a 28 54 38 9,5 139 1989 538 338 235 3100 121 4072 

BdW-a 36 91 87 9,9 150 2002 880 454 235 3571 126 4237 

Clearcamp 33 85 87 9,9 149 1999 880 465 235 3579 126 4275 
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Tabel 1 samengevat: gemiddelde modelwaarden van Hollandse Kust (oost) en IJmuiden-Ver 
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HK gemiddeld 23,5 35,5 33,5 9,3 134,3 1816,8 504,3 444,8 233,5 2998,5 119,0 4099,3 

IJV gemiddeld 29,1 84,0 90,8 9,7 153,5 1991,1 906,3 390,1 235,0 3522,4 121,3 4064,4 

Verschil HK - IJV 5,6 48,5 57,3 0,3 19,3 174,4 402,0 -54,6 1,5 523,9 2,3 -34,9 

Idem 2,1 GW, in € mln           366,2 844,2 -114,7 3,2 1100,1     

 

 

Kostendata ECN bevatten ongerijmdheden 

Voor een geoefend oog is onmiddellijk duidelijk dat de tabel ongerijmdheden bevat. En in strijd is 

met de verklaring van de minister.  

Neem de kolom: “Transport en bouw”. Daaruit blijkt dat de kosten gemoeid met transport van 

windparkelementen naar de locaties op zee en de bouw van de locaties voor IJmuiden Ver lager 

zouden liggen dan  voor het dichterbij gelegen Hollandse Kust. Dat kan alleen als het rekenmodel  

veronderstelt dat er op IJmuiden Ver andersoortige funderingen worden gebruikt (zgn jackets, ipv 

monopiles), die duurder zijn om te produceren op de wal (daarom hogere kosten in kolom 

“Investeringskosten turbine en fundering”), maar die zich gemakkelijker en sneller op de zeebodem 

laten installeren. Een jaar of vijf geleden was dat een correcte veronderstelling, omdat monopile 

funderingen toen nog niet konden worden toegepast voor grotere dieptes. Maar in 2014, toen de 

minister zijn routekaart publiceerde, was dat al niet meer correct, en nu, in 2016 is het zeker niet 

meer correct. Ook op IJmuden Ver kunnen de per saldo goedkopere monopiles worden toegepast. 

De funderingskosten van IJmuiden Ver worden dus overdreven, omdat het kostenmodel van ECN 

kennelijk verouderd is. 

Ook operationele gegevens zoals waterdiepten lijken niet te kloppen – in het nadeel van IJMV 

Voor rekenmodellen geldt het oude gezegde: “garbage in, garbage out”. Een factor die de minister, 

namens ECN, noemt is dat het water op IJmuiden Ver dieper is dan op Hollandse Kust. Dat betekent 

zwaarder funderen. In de tabel staan inderdaad grotere dieptes op de locaties van IJmuiden Ver. 

Maar de vraag is of set deze meetgegevens wel een representatief beeld geeft. Want een blik op een 

recente zeekaart laat helemaal niet zulke grote verschillen zien; gemiddeld hooguit 1 a 2 m. (Helaas 

wordt dit alleen zichtbaar in een detailafbeelding, die als nadeel heeft dat de locatie daarvan dan niet 

meer goed zichtbaar is.) Er zijn 2 uitzonderingen:  IJMV is wel gemiddeld – maar sterk variërend - ca 5 

m dieper bij de troggen rondom de Bruine Bank in de zuidwest punt van het gebied, en HK is wat 

minder diep binnen de 12 mijlszone, ongeveer 4 m. Beide uitzonderingen betreffen betrekkelijk 
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kleine gedeelten van de beide locaties. Verder maken beide locaties gewoon onderdeel uit van de 

grote hoogvlakte op de Nederlandse Noordzeebodem, de “Breeviertien2”, die zelfs al meer dan een 

eeuw zo bekend staat. Er is geen noemenswaardig diepteverschil tussen het grootste deel van beide 

locaties, gemiddeld, en dus wordt het kostennadeel voor IJMV door de ECN berekeningen die van 

meer verschil uitgaan overdreven. 

De combinatie van gemiddelde windsnelheid en aantal vollasturen is eveneens merkwaardig 

Volgens de tabel waait het op IJMV gemiddeld 3,5 % harder dan op HK. Het aantal vollasturen is 

echter gemiddeld lager op IJMV. Dat is vreemd, hardere wind moet leiden tot meer draaien en 

krachtiger draaien. Door ECN lijkt geen rekening te zijn gehouden met het gewogen gemiddelde 

windsnelheidsverschil, en evenmin met het turbine rendement, beide factoren ten gunste van IJMV 

zijn genegeerd. Anderzijds lijkt het extra netverlies vanwege de langere afstand juist erg hoog te zijn 

ingezet voor IJMV. 

ECN beschikt niet over recent validatiemateriaal voor zijn kostenmodel, en zeker niet over deze 

specifieke rekenslag 

Tijdens het onderzoek van SVH bleek ECN niet in staat om de werking van het model  uit te leggen. 

Wat daarbij niet helpt is dat ECN de gemaakte berekeningen voor IJMV in vergelijking met HK 

waarschijnlijk nooit heeft gevalideerd, of laten valideren door een externe partij. Althans niet model-

inhoudelijk. Er zijn wel zogenaamde consultaties geweest, in 2015, waarin de windindustrie 

gelegenheid kreeg om te reageren op bepaalde modeluitkomsten. Dat reageren door de 

windindustrie kan vrijblijvend, en is daarom dus beperkt betrouwbaar. Marktpartijen kunnen 

eenvoudig zeggen dat ECN te laag met zijn kosten zit, wat tot dusverre vaak de – onterechte, zie 

Borssele-tenderuitkomst – tendens was bij consultaties. Waarbij dan nog gemeld dient te worden dat 

de locatie IJMV in de consultaties van 2015 niet eens werd meegenomen; daar werd niet naar 

gevraagd. 

Inzageverzoek model door SVH bij ECN pas na lang wachten deels ingewilligd 

Vanwege deze en andere ongerijmdheden heeft SVH diverse malen verzocht om inzage in het 

kostenmodel. Achter de computer gaan zitten, en stap voor stap bekijken hoe de modelcijfers 

worden berekend. Dat is geen rocket science, voor een geschoolde bedrijfseconoom. Eerst kon dat 

niet vanwege vertrouwelijke gegevens van marktpartijen. Maar deze zijn vrij simpel uit een 

kostenmodel te schonen, dus dat kon geen blijvend argument zijn. Vervolgens werd personeel 

capaciteitsgebrek de belemmerende factor. Pas na volhardend aandringen bij de top van ECN werd 

voor mij een inzagemogelijkheid  gecreëerd van enkele uren, op dinsdagmiddag 14 juni. 

Aan de orde was toen met name de verklaring voor de – in het vorenstaande nog niet besproken - 

extra elektrakosten volgens het kostenmodel van ECN, die alleen op de langere kabel konden worden 

teruggevoerd. Ik heb over de bijeenkomst een verslag opgesteld (in blauw), waarop ECN, na interne 

afstemming, commentaar (in rood) heeft gegeven. Ik voeg het verslag hieronder in, ongewijzigd3, 

                                                           
2
 14 vadem is 25 m 

3 Ik heb een redeneerfout van mij, dat ECN € 729 mln extra rekent voor elektra, pas later herzien naar € 844 

mln. De negatieve kosten van  Transport en Bouw, € 115 mln, moeten bij de funderingskosten worden 

opgeteld, niet bij de elektra kosten. Zoals aangegeven is dit de originele mailtekst. 
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maar voor alle zekerheid met de namen van ECN-betrokkenen redenen verwijderd, alhoewel het 

duidelijk was dat dit een gevoelig verslag was; het werd niet voor niets intern afgestemd. (Als bijlage 

stuur ik de complete mail separaat toe.)  Ik trek in het verslag de conclusie dat het Wind op zee 

model van ECN niet meer geschikt is (en in 2014 ook niet was) om de locatiekeuze zonder meer op te 

baseren. ECN laat die conclusie voor rekening van SVH, maar spreekt de eraan ten grondslag liggende 

feiten over het kostenmodel niet tegen.  

 

========================= 

Van: ECN-manager/onderzoeker  

Verzonden: woensdag 15 juni 2016 11:37 

Aan: ' 

CC: ECN-bestuurslid; ECN-senior manager; ECN-onderzoeker (2); ECN-deskundige 

Onderwerp: RE: kostenverschil  

 

Beste , 

 

 

Heldere tekst. 

Zie in rood mijn aanpassingen. 

 

Groeten, 

ECN-manager/onderzoeker 

 

 

In 2014 heeft ECN berekeningen verstrekt aan EZ van het verschil in modelkosten tussen 2100 MW 

windvermogen op Hollandse Kust Noord en Zuid, en 2100 MW op IJmuiden Ver. 

Afhankelijk van de gebruikte modelrun kwamen deze uit op 1,1 a 1,3 mld euro minder investeringen 

voor Hollandse Kust. 

 

ECN en SVH hebben op 14 juni in een gezamenlijke sessie gezocht naar inhoudelijke verklaringen 

voor dit verschil, als onderdeel van het door SVH  bij ECN ingestelde onderzoek naar de exactere 
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omvang, oorzaken en verkleiningsmogelijkheden van het kostenverschil tussen de locaties IJmuiden 

Ver en Hollandse Kust. 

Dit onderzoek loopt al sinds maart 2016, maar het was ECN tot dusverre niet geheel duidelijk dat ook 

het verklaren c.q valideren van het modelmatig berekende kostenverschil een onderzoeksdoel was 

(lees ik ook niet zo in de offerte). 

 

Het kostenmodel van ECN is een complex stelsel van invoer- en uitvoerbladen, en het bevat diverse 

algoritmen die invloed uitoefenen op berekende kostenniveaus van een windpark. 

Zo optimaliseert het model de kosten van een windpark door, afhankelijk van parameters zoals 

waterdiepte en afstand uit de kust,  te configureren op soorten turbines, funderingen, rotorbladen, 

kabelverbindingen, etc.  

Het is bekend dat door het model als optimaal toegepaste configuraties vaak niet meer stroken met 

de praktijk, vanwege technische ontwikkelingen en financiële dataveroudering. Zo wordt voor de 

doorrekening van IJV een jacket fundering geconfigureerd, terwijl in werkelijkheid in de afgelopen 

jaren vrijwel overal, ook voor grote turbines in diep water, monopiles worden gebruikt. En dat 

uiteraard omdat moderne grote monopiles goedkoper zijn. Ook met schaalvoordelen voor grotere 

parken houdt het model geen, of hooguit beperkt rekening. 

Het model heeft dus onderhoud nodig. 

Als benadering van de bovengrens van biedingen in tenders van windparken voldoet het model 

desondanks goed genoeg. Het concurrentieproces leidt ertoe dat te hoog berekende kostenbedragen 

uiteindelijk niet doorwerken in de feitelijk betaalde bedragen, omdat partijen om te winnen lager 

moeten bieden. 

 

De vraag tijdens de sessie was of het model bruikbaar is om op korte termijn plausibele verklaringen 

te vinden voor de werkelijk te verwachten investeringskostenverschillen. Het zijn de werkelijk te 

verwachten kostenverschillen, niet de modelmatig berekende, die er toe doen bij de locatiekeuze. 

 

Voor zover ECN bekend zullen de technische verschillen tussen 2100 MW op 2 locaties op de 

Hollandse Kust en 2100 MW op 1 locatie op IJmuiden Ver slechts bestaan uit langere exportkabels 

(vanwege de langere afstand tot het connectiepunt), iets langere masten en iets steviger funderingen 

en een meer aaneengesloten en als één groot park uitvoerbaar project in IJmuiden Ver. Dat laatste 

aspect is een factor die de kosten van de locatie IJmuiden Ver merkbaar zou kunnen drukken. Er 

worden geen verschillen verwacht in funderingstypen, elektrische infrastructuur configuratie (trafo’s, 

onderstations, etc.) of turbines. 

 

Tijdens de sessie bleek, als voorbeeld en als belangrijkste a priori aanwijsbare technische oorzaak 

voor een kostenverschil tussen HK en IJV, nl de langere kabels, dat het model zelf voor 2100 MW een 
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configuratie kiest met 11 kabels van elk 200 MW, waaruit een kostenverschil van 572 mln euro zou 

volgen (inclusief hogere legkosten). In de zgn inputomgeving van het model bestaat de mogelijkheid 

om zelf een geoptimaliseerde kabelconfiguratie te modelleren van 4 kabels voor 2000 MW, die 

slechts 251 mln euro extra zou kosten voor IJmuiden Ver. (In werkelijkheid is bekend dat Tennet 

voornemens is om te werken in 3 blokken van elk 700 MW.) Dus terwijl het kostenmodel van ECN 

een kostenverschil tussen IJV en HK op de kostencategorie ‘elektrische infrastructuur’ rapporteert 

van 729 mln euro, is er vanuit de enige technische component die dat verschil zou veroorzaken, de 

langere kabels, slechts een kostenverschil te berekenen van 251 of 572 mln euro. Het werkelijk te 

verwachten kostenverschil (obv de configuratie met 3 x 700 MW) kan vanuit het model niet worden 

berekend. Maar het is duidelijk dat er een grote kans is dat dit verschil aanzienlijk lager is dan de 

berekende 730 mln euro. 

 

Over het te verwachten werkelijke verschil in funderingskosten (in het ECN model gerapporteerd op 

366 mln euro, maar volgens SVH waarschijnlijk veel kleiner) en het te verwachten gunstige effect van 

een groter, aaneengesloten windpark op IJmuiden Ver kan het model van ECN ook geen exacte 

berekeningen maken. In ieder geval niet zonder uitgebreid aanvullend onderzoek.  

 

ECN en SVH hebben samen dus geconcludeerd concludeert dus dat er een zeer gerede kans is dat het 

werkelijk te verwachten investeringskostenverschil tussen HK en IJV aanzienlijk kleiner zal zijn dan de 

modelmatig berekende 1,1 a 1,3 mld euro. Volgens SVH betekent dit dat de genoemde 1,1 a 1,3 mld 

euro geen geschikte input is om de locatiekeuze op te baseren. Voor een betere benadering van het 

werkelijk te verwachten kostenverschil tussen IJV en HK is aanvullend onderzoek nodig, dat 

tenminste een aantal weken, mogelijk enkele maanden in beslag zal nemen. 

 

(SVH merkt daarbij op dat zij tevens verwacht dat de te verwachten vermogenskosten die aan de 

parkexploitant moeten worden vergoed en die een belangrijk onderdeel uitmaken van de door 

consumenten te betalen prijs per kWh, eveneens aanzienlijk lager uit zullen vallen dan de door het 

ECN model berekende waarden, die gebaseerd zijn op een financieel economisch scenario (met hoge 

rente) dat de komende jaren niet meer te verwachten is. Een aanwijzing dat de gemodelleerde 

kosten van het ECN model aan de hoge kant zijn is dat er op de kavels voor Borssele afgelopen 

maand volgens persberichten ettelijke biedingen zijn ontvangen die aanmerkelijk lager zijn dan de 

door ECN berekende plafondwaarde.)    

 

-------------------------- 

 

ECN-manager/onderzoeker 

Functieaanduiding 

______________________ 
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ECN  

T: +31 6 xxxxxxxx 

P.O. Box 1, NL-1755 ZG Petten 

Radarweg 60, 1043 NT Amsterdam 

www.ecn.nl | www.energie.nl 

Please consider the environment before printing this email.  

=============================== 

Uitkomsten van ons commentaar bij de modeluitkomsten en bij de  modelinkijk sessie is niet verwerkt 

in de ECN rapportage 

Na deze mailwisseling was natuurlijk de vraag op welke wijze de bevindingen uit de 

‘modelinkijksessie’ in het rapport van ECN zouden worden verwerkt. Daartoe bleek ECN helaas niet 

meer bereid; zie hieronder: 

 
=============================== 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: ECN-manager/onderzoeker  
Verzonden: woensdag 15 juni 2016 13:51 
Aan:  
CC: ECN-senior manager 
Onderwerp: Rapportage 
 
Hoi  
 
Net even met ECN-senior manager gebeld. 
In mijn beeld is het rapport zoals die is opgeleverd definitief. De exercitie van gisteren heeft er m.i. 
Vooral toe geleid dat  de antwoorden die uit het model komen niet geschikt zijn om de keuze tussen 
de twee parken op te baseren. Dat staat ook in het rapport. 
Hier en daar kwamen er tijdens de model runs wel verschillende uitkomsten uit het model, maar dat 
zit ook in de gerapporteerde bandbreedte. 
 
De sessie van gisteren staat los van het rapport en leidt ook niet tot aanpassing van de 
gerapporteerde uitkomsten. 
 
Vriendelijke groeten, 
Voornaam 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
============================== 

Ook na verder aandringen besloot de top van ECN het rapport als afgerond te beschouwen (met als 

rapportagedatum, blijkt nu, al medio mei), en de eerste onderzoeksvraag van SVH domweg niet te 

beantwoorden. Op grond daarvan heeft SVH vervolgens duurzame energie deskundige  Ardo de 

Graaf in de arm genomen om de kostenverschillen tussen HK en IJMV nader te analyseren.  
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Vervolgonderzoek door De Graaf advies komt tot wezenlijk andere uitkomsten 

Ik verwijs verder naar zijn rapportage. Ardo de Graaf heeft geconcludeerd dat:  

 van de door ECN en Decisio berekende € 1,3 mld investeringskostenverschil tussen HK en 

IJMV slechts ca € 650 mln verklaarbaar is, maw dat de extra investeringskosten voor iets 

zwaardere funderingen (vooral vanwege extra wind op IJmuiden Ver) en langere kabels 

hooguit € 650 mln bedragen  

 Daarnaast ECN de extra windopbrengst van IJmuiden Ver veel te laag heeft ingeschat, 

waardoor 2100 MW windvermogen bijna 8% meer elektriciteit zal produceren dan dezelfde 

hoeveelheid vermogen op HK. Uiteraard moet dat ook in de beschouwing worden 

meegewogen, want uiteindelijk tellen voor het klimaateffect niet de gerealiseerde MW, maar 

de geproduceerde kWh. Immers, deze groene kWh verdrijven fossiele kWh.  De waarde van 

deze extra stroomproductie kwantificeert De Graaf op € 566 mln, waarbij hij uitgaat van de 

(zeer lage) productiekosten van de recente Borssele tender, en hij de toekomstige 

opbrengsten contant maakt met een rekenrente van 5,5 % (ipv de thans voor MKBA 

voorgeschreven 3%). De € 566 mln is met andere woorden een conservatieve schatting. (NB 

In plaats van de extra stroomopbrengsten van een waarde te voorzien, had De Graaf ook de 

totale investeringskosten met bijna 8% kunnen terugbrengen, om aldus op ongeveer 

dezelfde uitkomst uit te komen.) 

 Een aanzienlijk deel van de investeringsbesparingmogelijkheden voor IJmuiden Ver van bijna 

€ 1 mld (tov HK) die ECN in zijn rapport aangeeft, maar welke in de management 

samenvatting op last van de bedrijfstop van ECN weer grotendeels zijn ingeslikt, 

realiseerbaar zijn 

 Het door de minister genoemde bedrag van € 3 mld extra voor IJMV geheel zal komen te 

vervallen, indien het inderdaad juist is dat er voor IJMV per saldo geen sprake is van 

meerinvesteringen. Want als er geen meerinvesteringen nodig zijn voor IJMV, dan zijn er dus 

ook geen extra kapitaalslasten nodig voor IJMV (ongeacht de vraag wat een redelijk 

percentage voor die lasten is), en de verschillen in verwachte onderhoudskosten zijn 

minimaal (zie de tabel in de tekst hierboven, en het bijgevoegde exel-sheet)  

 

Kortom:  

De financiële onderbouwing door ECN van de locatiekeuze van Hollandse kust, en daarmee dus ook 

van de kavels 1 en 2 van HKZ, vertoont ernstige tekortkomingen. Het gebruikte rekenmodel is 

verouderd. De gemaakte berekening is niet gevalideerd. Rekening houdend met extra windopbrengst 

en aanzienlijke schaalvoordelen op IJmuiden Ver zijn er per saldo geen significante meerkosten te 

verwachten. De minister kan wel net doen alsof ECN precies weet wat alles gaat kosten, maar dat is 

niet zo. Dat blijkt ook uit de verrassende tenderuitkomst bij Borssele (ruim 30% onder de door ECN 

berekende maximumprijs). 

Ik vind het treurig om dit hele relaas zo te moeten weergeven, maar ik heb geen keus. De neiging van 

diverse actoren in dit dossier om zich zonder verdere argumentatie achter de ECN-cijfers  te 

verschuilen is, en deze niet serieus te willen bespreken, is te groot om dit achterwege te kunnen  

laten. En ECN gaat zelf zijn eigen model niet ter discussie stellen, zo is gebleken.  

0067



10 
 

Het had niet zo ver hoeven komen, als degenen die op het idee kwamen om “koste wat kost” de op 

het eerste gezicht goedkoopste variant te nemen, en hardnekkig daaraan bleven vasthouden, ietsje 

beter hadden doorgedacht over de maatschappelijke gevoeligheid van de gemaakte keuze. Niet voor 

niets zijn in diverse kustplaatsen nu moties tegen deze keuze raadsbreed aangenomen. De 

beleidsmakers hadden ook aan ECN een validatieberekening kunnen vragen, rekening houdend met 

het bedrijfseconomische adagium: “different costs for different purposes”: concentreer je voor de 

locatiekeuze op de relevante kosten- en opbrengstverschillen tussen Hollandse Kust en IJmuiden Ver, 

in plaats van je blind te staren op de uitkomst van een tamelijk ondoorzichtig integrale kostenmodel. 

Zo’n validatieberekening hebben wij nimmer gezien, ondanks herhaaldelijk vragen. Kreeg ECN van 

zijn opdrachtgevers in Den Haag wel de juiste vragen voorgelegd? Het lijkt mij niet terecht, en dat is 

zeker niet mijn bedoeling, om ECN als enige hier de maat te nemen. Maar dat laat onverlet dat ECN 

wel verkeerde berekeningen heeft aangeleverd. 

Ik stel mij nadrukkelijk bereid om alles wat hierboven is aangegeven in persoon te komen toelichten. 

Heel graag zelfs!  

 

2 De landschapsaantasting van locatie Hollandse Kust (kavels 1 en 2) wordt stelselmatig 

onderschat 

De belangenafweging in het NWP tot dusverre blijkt niet valide… 

De minister schrijft op p 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin beide kavels 

1 en 2 zijn ondergebracht  in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, en dat daarmee dus de 

belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al heeft plaatsgevonden. 

Een mooi schot voor de boeg, maar niet zo indrukwekkend als men zich realiseert dat de 

onderbouwing van de locatie in het Nationale Waterplan (de vermeende lage kosten, zie hierboven) 

wankel is.   

De meteorologische zichtbaarheid is veel groter dan  aangegeven 

De minister concludeert o.b.v. de MER analyse van meteorologische zichtdata van weerstation 

IJmuiden tussen 1971 en 2002 (sindsdien zijn op dat station geen data meer beschikbaar) dat het 

windpark van kavel 1 in de zomerperiode gemiddeld 17% van de tijd zichtbaar zal zijn, vanaf het 

dichtstbijzijnde strand van Noordwijk. 1 op de 6 keer kijken dus. Vanuit Castricum zouden de molens 

van kavel 1, op 36 km afstand, slechts 0,36% van de tijd zichtbaar zijn4: 1 op de 300 keer. Als deze 

waarden ook maar bij benadering zouden kloppen, dan  had ik nooit de moeite genomen om 

überhaupt een zienswijze in te dienen. Waarom zou je je druk maken om iets dat zo zelden zichtbaar 

is?  

Iedereen die met enige regelmaat op het strand komt en iets verder kijkt dan zijn of haar neus lang 

is, weet dat met deze waarnemingsreeks iets aan de hand moet zijn. Om de eenvoudige reden dat 

het op het strand maar vrij zelden voorkomt dat je de badplaatsen die 18 km of meer verderop liggen 

NIET kunt zien. Ook bij minder fraai weer kan dat meestal, behoudens bij harde wind en regen.  

                                                           
4
 MER kavel 1, bijlage 10, tabel 3.10   
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In mijn zienswijze op de notitie Reikwijdte en Detail voor de kavelbesluiten had ik al aangegeven dat 

niet zo maar kan worden vertrouwd op zichtwaarnemingen van het KNMI, en dat tbv de 

zichtbaarheidsanalyse ook een camera geplaatst zou moeten worden die bijv. ééns per uur 

Luchterduinen in beeld zou brengen. Kennelijk is die aanbeveling niet gevolgd. Ik kon zelf, bij gebrek 

aan direct zicht op Luchterduinen vanuit mijn huis, die aanbeveling ook niet realiseren. Maar ik ben 

natuurlijk sinds maart 2015 beter gaan opletten, en ik heb vanuit mijn huis wel direct zicht op 

windpark Amalia, dat ca 40 km van mij verwijderd is. Ik weet absoluut zeker dat ik windpark Amalia 

beduidend vaker dan 1 op de 300 keer dat ik kijk kan zien. Beduidend veel vaker, ik schat bijna 1 op 

de 3 keer dat ik kijk. Alleen al afgelopen week: 23 keer gekeken, 15 keer gezien. Dat is een 

waarneming die niet strookt met de 1 op de 300 keer uit de MER analyse. Vaak heb ik de verrekijker 

nodig,  dat erken ik, maar dat mag in dit verband geen verschil maken. Zichtbaarheid betekent: is het 

object zichtbaar? Niks meer, niks minder.  

Van windpark Amalia hebben we in Noordwijk natuurlijk geen last, ik breng dit gegeven op  om 

duidelijk te maken dat je een windpark op 23 km afstand veel vaker zal zien dan die miezerige 17% 

van de tijd die de minister noemt. Ik schat dat de werkelijke zichtbaarheid van Luchterduinen 30 tot 

50% van de tijd is, en ‘s nachts met de rode lichten zelfs nog vaker. (Met de bebouwing van de 10-12 

nm zone, dus vanaf 18,5 km, verwacht ik dat de zichtbaarheid zal toenemen naar 70% van de tijd 

overdag.)        

Uiteraard heb ik geen langjarig vastlegging ter onderbouwing. Een gesprek met een zichtdeskundige 

van het KNMI, ,  heeft mij echter gesterkt in mijn stelling dat de zichtdata van 

het KNMI, en zeker die van meetpost IJmuiden, niet bruikbaar zijn om het verre zicht betrouwbaar te 

meten in het kader van het kavelbesluit en de structuurvisie. En wel om vier redenen:  Ten eerste zijn 

de zichtwarnemingen in Nederland altijd primair gericht geweest op de veiligheid, waardoor er in de 

meetprocedures altijd en bias is geweest naar het rapporteren van kleinst waarneembare zicht. Is het 

zicht westwaarts 20 km, en oostwaarts 10 km, dan wordt 10 km genoteerd als zichtwaarde. Zeker bij 

een meetstation dat nabij de Hoogovens is geplaatst is dat een belangrijke bron van meetvervuiling. 

Ten tweede is de luchtkwaliteit boven Nederland vanaf ca 1985 spectaculair verbeterd, zie 

http://www.staff.science.uu.nl/~delde102/CleanerAirBetterViewsMoreSunshine.pdf en  

http://www.staff.science.uu.nl/~delde102/BachelorThesisAJvanBeelen.pdf. Op p 26 van deze studie 

is een figuur weergegeven over het zicht op Schiphol (één van de beste meteomeetstations in 

Nederland), waaruit blijkt dat sinds 2005 ca de helft van alle dagen het zicht beter is dan 30 km 

(ongeacht de windrichting)! In de meetreeks van de MER, die loopt tussen 1971 en 2002, is met dit 

effect onvoldoende rekening gehouden, omdat sowieso niet is gecorrigeerd voor de vuile jaren ‘70 

en  ‘80. Ten derde waren er indertijd nauwelijks vaste referentiepunten op zee, wat ver zicht 

waarnemingen zeewaarts onbetrouwbaar maakte.  Hierbij dient opgemerkt te worden dat het zicht 

over zee kan afwijken van het zicht over land, vanwege dampwerking boven zee, al is verre van 

duidelijk dat het boven zee altijd vochtiger is. Zo komt mist in de kuststreek het minste voor in 

Nederland5.  Ten vierde zijn de langjarige zichtwaarnemingen van IJmuiden beduidend lager (qua 

zichtlengte) dan die van De Kooy, een geavanceerder meetstation bij Den Helder.  In het 

zichtbaarheidsonderzoek van 2010 door Nierman et al wordt de positie ingenomen dat je bij 

                                                           
5
 Zie: http://www.klimaatatlas.nl/klimaatatlas.php?wel=zicht&ws=kaart&wom=Aantal dagen met mist 
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verschillen tussen zichtdata uit verschillende reeksen (IJmuiden of De Kooij) uit moet gaan van de 

hoogste, simpelweg om onderschatting te voorkomen6. Dat had hier dus ook moeten gebeuren. 

Met andere woorden de MER analyse van Pondera miskent dat er gegronde redenen zijn om aan de 

lange afstandswaarnemingsdata van IJmuiden te twijfelen. Pondera zegt simpelweg dat meetstation 

IJmuiden het dichtste bij is, en bekommert zich verder totaal niet om de vraag of de gebruikte reeks 

valide is. We moeten er, in navolging van het rapport van Nierman, bij gebrek aan echt betrouwbare 

ver- zicht gegevens boven zee, van uitgaan dat de windparken van deze twee kavels minstens een 

derde van de tijd zichtbaar zijn van 23 km afstand, en waarschijnlijk vaker, zeker als je meet op 

dagbasis. Ik vind de in deze MER gepresenteerde zichtbaarheidscijfers schandalig laag. Echt 

misleidend. 

De minister denkt dat hij, gezien de door Pondera uitgesproken verwachting dat de molens 

nauwelijks zichtbaar zullen zijn door weersomstandigheden, hij de overige zichtbaarheidsaspecten in 

het kavelbesluit niet eens hoeft te behandelen. Aangezien ik dit optimisme niet deel, zie ik mij 

genoodzaakt om dat wel te doen.  

De MER overschat het kimduikingseffect  

In tabel 2.1 stelt Pondera dat op een afstand van 40 km een voorwerp van 100 m hoog volledig 

achter de horizon verdwijnt, door de kromming van de aarde. Ik heb niet de moeite genomen de 

gebruikte formule te analyseren op juistheid, en ik heb ontdekt dat de kimduikingseffecten door 

verschillende auteurs sterk uiteenlopend worden gekwantificeerd. (Pondera is nog niet eens de 

meest optimistische in dit verband.) Dus ook nu houd ik het dan toch maar eerst bij mijn eigen 

waarneming. Windpark prinses Amalia bevindt zich vanaf ca 40 km van mijn huis (kijkhoogte 28 m 

boven zeeniveau), de turbines bevinden zich op 59 m hoogte en de tiphoogte van de rotors is 99 m7. 

Als tabel 2.1 van Pandora zou kloppen, dan zou ik vanuit mijn huis de turbine assen al niet meer 

kunnen zien, en hooguit de bovenkant van de rotors, met een hoogte van 40 m kunnen waarnemen. 

Immers, op 40 km zou 100 m uit het beeld verdwijnen, en een waarnemer op 28 m hoogte zou dan 

hoogstens de bovenste 27 m van een 99 m hoge rotortip waarnemen. Welnu, ik kan nagenoeg de 

gehele rotor zien, alleen het onderste piepkleine puntje van de rotor verdwijnt door kimduiking 

optisch in het water. Het is jammer dat ik geen telelens tot mijn beschikking heb, dan had ik 

uiteraard een foto bijgevoegd. Ik nodig u uit om het bij mij thuis te komen observeren.  

In werkelijkheid zullen, bij goede weersomstandigheden, de 167 m hoge masten van 6 MW turbines 

vanaf het strand te Noordwijk ruimschoots voorbij de 40 km zichtbaar zijn. Vanuit Noordwijk zullen 

dus alle molens van beide kavels zichtbaar zijn, ook de verste zullen dat grotendeels zijn. Alleen niet 

voor iedereen, en niet bij elke lichtinval.  

De MER onderschat de mate van horizonvulling/ dominantie 

De horizontale beeldhoek van de kavels 1 en 2 in combinatie met het al bestaande Luchterduinen 

bedraagt in Noordwijk 52 graden. Pondera berekent dat 52 graden slechts 29% is van 180, de 

breedte van de horizon. De twee kavels icm Luchterduinen zouden dus minder dan 1/3 van de 

horizon in beslag nemen. Onvermeld blijft in de MER van Pondera dat mensen helemaal geen 

                                                           
6
 Nierman e.a. Beleving en maatschappelijke effecten zichtbaarheid windturbines Noordzee, 2010, p 18 

7
 Zie: http://www.4coffshore.com/windfarms/prinses-amaliawindpark-netherlands-nl01.html 
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horizon van 180 graden zien. Iedereen die zijn armen zijwaarts uitstrekt (180 graden) en naar voren 

kijkt weet dat je dan je handen niet kunt zien. Die komen pas in beeld als je je armen naar voren 

draait, bij ca 100 graden. Mijn horlogeband begint pas zichtbaar te worden vanaf 60 graden. Dat is de 

breedte van je beeld dat ook echt scherp is. Een waarnemer die met zijn gezicht naar de zee staat, zal 

een serie windparken met een breedte van 52 graden als zeer dominant waarnemen. (En met de 

overige kavels erbij wordt het nog 10 graden meer.) Ik vind het echt treurig dat de aanbeveling uit 

het – in mijn ogen tamelijk genuanceerde - onderzoek van Nierman e.a. om aanvullend onderzoek te 

doen naar de dominantie van aaneengeschakelde windparken op de horizon8 niet is uitgevoerd.   

De fotovisualisatie toont een klein effect – een slap aftreksel van de te verwachten werkelijkheid 

In mijn zienswijze op de notitie reikwijdte en detail vorig jaar gaf ik al aan dat fotovisualisaties nooit 

op zichzelf staand, dus los van de locatie waarvan iets gevisualiseerd wordt, mogen worden gebruikt. 

Je moet een visualisatie altijd direct naast de werkelijkheid houden. De fotovisualisaties van de MER 

zijn, voor visualisaties, niet slecht. Voor de geïnteresseerde geven ze zelfs alarmerend goed aan wat 

er gaat gebeuren. Alleen zal de gemiddelde MER lezer, die ze niet naast de werkelijkheid zet, dat niet 

zien, en het gevaar van onjuiste interpretatie staat er ook niet bij vermeld. Wat is het geval? Op de 

papieren visualisaties van de MER zie je praktisch niets. Je moet dus gebruik maken van de viewer op 

http://www.ponderaconsult.com/VIS/visopzee/safe/noordwijk 6.htm   

Het is dan interessant om te beginnen met de knop “huidige situatie”. Als je heel, heel erg goed kijkt, 

dan zie je boven het dak van paviljoen “De Zeemeeuw”, nabij het tweede torentje van links, een paar 

minuscule kleine witte staafjes. Dat is het huidige windpark Luchterduinen. In werkelijkheid kan op 

een heldere dag iedere waarnemer met een normaal gezichtsvermogen dat windpark, op 23 km 

afstand, heel goed zien. Klik je nu op de knop “6MW kavel 1 + 2”, dan zie je een brede strook van 

witte lijntjes in beeld komen. Achter het computerscherm lijkt het niet indrukwekkend, en zie je deze 

molens minder duidelijk dan de Luchterduinen molens in de werkelijkheid. Maar als je weet hoe de 

Luchterduinen molens er in werkelijkheid uitzien, dan schrik je je een ongeluk, want dan besef je dat 

dit qua impact gaat neerkomen op veel meer dan 10 x Luchterduinen. Persoonlijk vind ik overigens 

de 10 MW molens nog erger overkomen, maar omdat ik weet dat een visualisatie maar een beperkt 

beeld geeft ben ik er niet zeker van dat ik dat in het echt ook zou vinden. 

In zekere zin is de fotovisualisatie in deze MER heel onthullend, en toont deze een afschrikwekkend 

beeld, maar dat zal de gemiddelde MER-lezer die geen helder beeld heeft van hoe Luchterduinen er 

in werkelijkheid uitziet zich niet realiseren. 

De ervaringsregel uit de belevingsparagraaf dat de aantasting afneemt naarmate er meer objecten 

worden geplaatst, deel ik absoluut niet  

In het door de MER geciteerde onderzoek wordt aangegeven dat een algemene bevinding van 

landschapsbelevingsonderzoek is dat het eerste verstorende object de grootste aantasting 

veroorzaakt, en dat dat effect bij navolgende objecten afneemt. Psychologisch knoopt dat aan bij de 

notie van het spreekwoordelijke ‘eerste krasje op de auto, doet het meeste pijn’. Deze notie deel ik. 

De volgende 2, 5, 10 krasjes doen krasje voor krasje successievelijk minder pijn. Dat is bij mij ook zo. 

Maar dat effect gaat niet door tot in het oneindige. De beleving van het park Luchterduinen, met 43 

                                                           
8
 Nierman, p 14 
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nog vrij bescheiden turbines en een effectieve horizontale beeldhoek van ca 10 graden, is niet te 

vergelijken met een veel groter park, dat overkomt als een groot, industrieel eiland, en de 

zeebeleving totaal verandert.   

  

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

Ja, in de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel uitmaken van 

een groter project, met nog 2 extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier van werken. We snappen 

toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het totale project van 2100 MW moet 

kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om te kunnen zeggen dat het wel meevalt? 

Nederland heeft nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, en straks één van de 

lelijkste. De minister verwacht dat de toeristen toch wel blijven komen. Zelfs als hij daarin gelijk zou 

hebben, wat we nog maar moeten afwachten, dan zullen de meeste mensen minder genieten dan 

vroeger. Ik ben er vast van overtuigd dat wij als Nederland van dit plan om de locatie Hollandse Kust 

te gebruiken over een jaar of tien verschrikkelijk spijt zullen hebben. Tegen die tijd, als far off shore 

windenergie op de Doggersbank grootschalig wordt toegepast9 en Nederland eindelijk een flink 

percentage van de totale energievoorziening uit wind haalt, zullen we inzien dat we voor niets iets 

prachtigs om zeep hebben geholpen. Dan is Duitsland, dat verder is met schone energie dan wij, met 

zijn beleid om de grote off shore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust te bouwen10  toch 

weer slimmer dan wij. Ook de UK en Denemarken, de twee echte voortrekkerslanden in offshore 

wind, plannen niet zulke dominante parken dichtbij, en al helemaal niet bij dichtbevolkt gebied. 

Waarom wij dan wel?  

Ik hoop werkelijk dat het niet zo ver komt. 

 

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

Deze kavelbesluiten, en de voorgenomen aanpassing van de Rijkstructuurvisie Wind op Zee, zijn 

slecht voor de Hollandse kust, voor Noordwijk, en dus ook voor mij. Ons woongebied zal erdoor 

verloederen. Volgens de MKBA van Decisio, die vanwege de andere inzichten over de meerkosten 

van IJmuiden Ver sowieso al helemaal niet meer geldig is, zijn de effecten voor de BV Nederland op 

langere tijd neutraal, omdat de mensen die niet meer naar het strand gaan wel iets anders gaan 

doen. Vanuit de BV Nederland wellicht correct geredeneerd, vanuit de kuststrook, die het vanwege 

de enorme zuigwerking van de grote steden toch al moeilijker heeft dan vroeger, zeer zeker niet. Ik 

vrees helaas dat de kuststrook met waardedalingen zal worden geconfronteerd, in de breedste zin 

des woords.  

 

                                                           
9
 Ik verwacht dat de bevindingen tot dusverre dat vogels, vissen en zeezoogdieren van windparken, behoudens 

de aanleg, geen wezenlijke hinder ondervinden overeind blijft, en dat er dus geen beletsels zullen zijn om in de 
Habitat-zone van de Doggersbank, met zijn reusachtige capaciteit, vol te gaan inzetten op windenergie. Dat is 
ook technisch helemaal niet bijzonder moeilijk.  
10

 https://www.wind-energie.de/en/policy/offshore 
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Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 

Ik ben helemaal niet tegen windenergie op zee, geenszins. Wat mij betreft zou de transitie naar 

schone energie sneller moeten gaan. Daar is ruimte voor, op IJmuiden Ver, en in onze nationale 

budgetten (door de tot dusverre te hoge reserveringen, vanwege de te pessimistische 

kostenschattingen).  

Natuurlijk moeten de bevindingen van De Graaf advies eerst netjes worden gevalideerd. Door een 

groter bureau dat het lef heeft om, als de feiten daar naar zijn, de minister van EZ tegen te spreken. 

(Zo ’n bureau is helaas niet gemakkelijk te vinden, heb ik  al aan den lijve ondervonden. Dus dat stelt 

hoge eisen aan de begeleidingsgroep van het onderzoek.)  Van IJmuiden Ver weten we dat het uiterst 

geschikt is voor windenergie, en dat het een veel gemakkelijker locatie is dan Hollandse Kust, met als 

zijn vele kabels, leidingen, vaarroutes en off shore platformen11. Stap na een kort en niet-

vooringenomen  validatie-onderzoek, dat echt in een paar maanden kan zijn afgerond, over naar 

IJmuiden Ver, en laten we dan eendrachtig daar de schouders onder zetten, zodat we uiteindelijk 

meer realiseren dan de Energieakkoord doelstellingen! 

Het vertrouwen van de meeste kustbewoners dat in dit vraagstuk een op feiten gebaseerde afweging 

wordt toegepast, in plaats van blinde coalitiepolitiek, is zo laag geworden dat de meeste mensen 

geen moeite meer hebben genomen om nog een zienswijze in te dienen. “Daar luisteren ze toch niet 

naar, dat is wel duidelijk. ”  

Ik hoop dat de pessimisten ongelijk krijgen.  

                                                           
11

 Zie nota bene p 20 van de MER rapportage van Pondera zelf: IJmuiden Ver heeft in de afweging als enige 
locatie geen rode vlakken! 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/07/MER%20kavel%20I%20HKZ%20v2.pdf 
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Mijn gegevens: 
 

 
 

 
correspondentie kenmerk: Ver-Zet Windmolens 
Ik zend mede in namens:  
 
 
Zienswijze Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust 
Algemeen. 
Stichting Vrije Horizon (SVH) concludeert dat in de MER geen rekening wordt gehouden met het 
cumulatieve effect van de aanbestedingen III en IV. Dit wil SVH opgenomen zien in alle afwegingen 
voor Kavelbesluiten I t/m 4 voor de Hollandse Kust Zuid, toekomstige kavelbesluitetne I en II voor de 
Hollandse Kust Noord. Daarbij willen wij dezelfde effecten onderzocht hebben wanneer deze 2100 
MW op IJmuiden Ver ontwikkeld zouden worden. 
Op pagina 13 wordt gesteld dat er tempo gehouden moet worden. Dan bevreemdt het SVH dat er 
uitsluitend gesproken wordt over ontwikkeling op HK en dat IJV niet in deze overwegingen wordt 
meegenomen. 
De zone tussen 10 en 12 mijl moet nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. 
Vooruitgelopend op deze onderzoeken zonder de alternatieven verder op zee gelijktijdig te 
onderzoeken duidt op vooringenomenheid en een ‘luister- en inspraakprocedure’ waarbij de 
ontvangen informatie niet serieus wordt genomen. 
De onderzoeken waaraan in deze documenten wordt gerefereerd, gaan uit van inmiddels 
achterhaalde, niet up to date uitgangspunten. Aan de basis van alle onderzoeken staat ECN data. 
ECN onderkent zelf dat deze omgeven zijn met ‘grote onzekereidsfactoren’. Mede veroorzaakt omdat 
de (door ECN) geraadpleegde industrie ‘uit concurrentieoverwegingen’ geen detailinformatie wenst te 
geven. 
Eerder onderzoek gedaan op basis van waterdiepte, windsnelheid en afstand heeft geresulteertd in 
een maximaal SDE+ bedrag van van 12,4 cent voor 2016. De winnende tender van Borssele (7,26 
cent/kWh) laat zien dat de gebruikte data achterhaald is en een zeer hoge ‘voorzichtigheidsfactor’ 
heeft. Dit geldt ook voor de door ECN in hun rekenmodel gebruikte 8,35% financieringsrente, waar in 
de MKBA momenteel 3% voorgeschreven wordt. Dit heeft ook effect op de kostenvergelijkingen 
tussen IJmuiden Ver en Hollandse Kust. 
IJmuiden Ver kent veel minder obstakels dan Hollandse Kust en is daardoor makkelijker te 
ontwikkelen. 
Aanlanding voor Hollandse Kust Zuid zal plaatsvinden op hetzij Wateringen of de Maasvlakte. Beiden 
zijn lastig. Wateringen doordat er door een historisch landschap gegraven moet worden, IJmuiden Ver 
omdat de kabel door de vaargeul aangelegd moet worden. De aanlandingspunten voor IJmuiden Ver 
kennen deze obstakels niet. Dit zal ongetwijfeld een – niet door ons berekend – kosteneffecdt hebben. 
Afname productiviteit bestaande windparken 
Uit onderzoek11 is gebleken dat de energieopbrengst van Luchterduinen, als gevolg van de realisatie 
van alle vier de kavels van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), maximaal 7,8 % lager zal 
zijn. Voor windpark Egmond aan Zee en het Prinses Amalia windpark wordt de afname van de 
energieopbrengst berekend op 1,6 %. 
Reactie 
De opbrengst neemt af bij ontwikkeling van meer locaties. 
Is er onderzoek gedaan naar het cumuliatieve effect zoals hierboven omschreven? Waar is dat 
onderzoek in te zien. 
Waarom wordt niet gekozen voor een locatie IJmuiden Ver, waar de hogere windopbrengst (ruim 8%) 
ruimschoots opweegt tegen de hier genoemde productieafname? Of, waar anders gezegd, gekozen 
kan worden voor 8% minder turbines waarbij de opbrengsten gelijk blijven? 
Zichtbaarheid vanaf de kust 
De zichtbaarheid van de windparken is in het MER aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve 
criteria in kaart gebracht. De zichtbaarheid van de windturbines kan op basis van deze criteria 
objectief worden weergegeven. De afstand waarop een object voor het menselijke oog nog zichtbaar 
is, hangt af van een aantal factoren: 
– Eigenschappen van het object 
– De kromming van de aarde 
– De visus van het menselijke oog 
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– De meteorologische omstandigheden 
Uit het MER (zichtbaarheidsanalyse) volgt dat het windpark maximaal 17,25 % van de tijd gedurende 
de zomermaanden (1 mei – 30 september) in de dagperiode (07.00 uur – 21.00 uur), vanaf het 
dichtstbijzijnde strand op land (Noordwijk) zichtbaar is. Buiten de zomerperiode is het 
zichtbaarheidspercentage van de windturbines lager. Daarnaast is het zichtbaarheidspercentage van 
de windturbines vanuit andere locaties aan de kust die verder van het windpark liggen lager, 
respectievelijk Zandvoort (9,57 %), Scheveningen (3,16 %) en Hoek van Holland (0,32 %). 
De zichtbaarheid van de windturbines vanaf de kustgebieden wordt voornamelijk bepaald door de 
weersomstandigheden en in mindere mate door de grootte van de turbines. Grotere windturbines zijn 
bij goede zichtomstandigheden wel tot een grotere afstand zichtbaar. Echter bij het gebruik van 
windturbines met een groter vermogen, zullen er minder turbines nodig zijn om tot hetzelfde vermogen 
te komen. 
Er wordt het volgende gesteld: ‘De mate waarin de aanwezigheid van windparken de beleving van het 
landschap en met name het vrije uitzicht over zee beïnvloedt, is niet voor iedereen eenduidig vast te 
stellen op basis van objectieve criteria. Beleving is subjectief, wat betekent dat dit voor eenieder 
anders kan zijn.’ 
Reactie 
Zoals de Rijksstructuurvisie WIndenergie op Zee – aanvullng gebied Hollandse Kust (hierna RSVHK) 
al aangeeft, is er bij zowel de plaatsing op 12 mijl als op 10 mijl sprake van een zeer dominante 
situatie. De aangehaalde cijfers (25% / 35% zichtbaarheid gedurende het jaar) zijn misleidend en 
staan bovendien in schril contrast met het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust, 
hierboven weergegeven. 
De zichtbaarheid gedurende bijvoorbeeld de zomer is aanmerkelijk hoger. Volgens KNMI data in de 
zomer 45%  / 55%van de tijd (daglicht). Uit onze eigen observaties zijn de turbines bij daglicht mee 
dan 50% van de tijd zichtbaar, bij nacht zelfs meer dan 80% van de tijd. 
Dit observaties worden ook onderschreven door de zichtbaarheidsmetingen welke door het KNMI voor 
Schiphol en De Kooy gemeten zijn. (Zie bijlage 1 en 2). Hieruit blijkt dat de zichtbaarheid gedurende 
deze willekeurige periode ruim meer dan 50% van de meetperiode beslaat. 
Graag willen wij toelichting op beide afwijkende – door u gepubliceerde – percentages zichtbaarheid. 
Graag willen wij toelichting op de afwijking van beide rapporten t.o.v. de door ons in de bijlagen 
aangeleverde percentages zichtbaarheid en de afstanden waarover deze zichtbaar zouden zijn. 
Reactie beleving 
Beleving is subjectief. Stoort men zich aan wat men ziet of doet men dat niet. Wat wel duidelijk 
meetbaar is, is de zichtbaarheid. Wij vinden in dit besluit geen (langjarige) zichtbaarheidmeting van 
bijvoorbeeld Luchterduinen of Amalia. Uitsluitend afgeleide, geextrapoleerde metingen, die bovendien 
sterk afwijken van de metingen zoals in de bijlage 1 en 2 staan. 
De alinea waarin de beleving benoemd wordt, is daarmee suggestief en niet ter zake doende. Wij 
willen van u zien wat u werkelijk gezien hebt van Luchterduinen gedurende een langere periode. 
Recreatie en tourisme 
De kust is een geliefde plek voor verschillende soorten recreatie. De Noordzeebadplaatsen zijn zowel 
bij binnenlandse als buitenlandse toeristen populaire bestemmingen. Daarnaast vinden er aan de kust 
veelvuldig watersportactiviteiten, recreatievaart en sportvisserij plaats. 
Om de effecten te onderzoeken van de windparken op de kustrecreatie- en het toerisme zijn er 
verschillende onderzoeken uitgevoerd waar tevens in het MER naar is verwezen. 
In het Decisio rapport18 is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten en de regionale 
economische impact van de aanleg van een windenergiegebied op zee op de kustregio. Hieruit blijkt 
dat de mogelijk negatieve maatschappelijke effecten op de strandrecreatie aanzienlijk geringer zijn 
dan de positieve effecten op de maatschappelijke kosten. Tevens komt uit het onderzoek naar voren 
dat de effecten op de werkgelegenheid in de toeristische sector – hoewel niet met zekerheid te 
kunnen vaststellen – van beperkte omvang zijn. Daarnaast levert de aanleg en exploitatie van 
windparken op zee positieve werkgelegenheidseffecten op, ook voor de kustregio. 
Een aanvullend belevingsonderzoek dat op verzoek van de betrokken regionale overheden heeft 
plaatsgevonden en tegelijk met de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling 
Hollandse Kust aan de Tweede Kamer is toegezonden, heeft niet tot afwijkende conclusies geleid. 
Reactie 
In de genoemde onderzoeken worden geen juiste weergaven gebruikt van de werkelijkheid. Zie ook 
‘Zichtbaarheid  vanaf de kust’. En zelfs dan nog wordt er door 20% van de ondervraagden gesteld dat 
zij niet meer naar de gebieden komen waar windmolens zichtbaar zijn. Dat heeft een enorme 
maatschappelijke en economische impact op de kustgemeenten. Eigen onafhankelijk onderzoek geeft 
nog ernstiger cijfers, waarbij + 30% van de ondervraagden aangeeft niet meer naar deze stranden te 
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komen. (http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-
strandbezoek-definitief.pdf) 
De aangehaalde ‘werkgelegenheidseffecdten en economische effecten’ zijn niet juist. Decisio stelt in 
haar rapport dat er sprake is van verlies van  ‘maximaal 1250  FTE’ en stelt daarbij de schade op 
‘maximaal € 260 miljoen over 20 jaar’. 
Decisio baseert zich daarbij op een ‘omrijdfactor van ca 15 km en de daaruit voortvloeiende kosten’. 
Echter: 

1. Ook met 15 km omrijden blijven de windturbines zichtbaar en de wegblijvers weg. 
2. Volgens cijfers van Misset Horeca heeft een FTE op het strand een omzet van € 80.000/jaar. 1250 FTE’s x 

€ 80.0000 x 20 jaar levert een inkomstenderving op van € 2,25 miljard. Toen wij Decisio om opheldering 
vroegen over deze afwijkende cijfers, verklaarde men: ‘ jullie hebben gelijk, maar zo rekenen wij niet 
binnen een MKBA’. 

Conclusie: De impact langs de kust is aanmerkelijk hoger dan in het aangehaalde Decisio rapport 
wordt voorgesteld en strijdig met uw afweging 6.3.2.Graag correctie hiervan. 
Daarnaast wordt hier gesteld dat ‘ echter gelet op het grote belang van windenergie, en de geringe 
negatieve effecten in vergelijking met het positieve effect op de maatschappelijke kosten, worden deze 
negatieve effecten als aanvaardbaar beschouwd.’ 
Wij vinden dit een loze kreet, niet onderbouwd. De kosten voor  ontwikkeling van IJmuiden Ver . t.o.v. 
de Hollandse Kust zijn volgens de minister € 1,3 miljard hoger. Dit is weerlegd in de onderzoeken 
gedaan door ECN en Arde de Graaf Advies. http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-
realisatie-energieakkoord-in-stroomversnelling/ en vanuit de tenders voor Borssele I en II niet houdbaar. 
Ontwikkeling op IJmuiden Ver kan een besparing opleveren van € 1 miljard. (zie bovengenoemde 
link). Daarboven op wordt ook de schade aan de kust (zie punt 2 hierboven) verkeerd voorgesteld op 
basis van een ‘rekenmodel’ door Decisio gehanteerd. 
Weer en Klimaat 
Uit het MER blijkt dat een windpark lokaal effect kan hebben op het weer. De turbulentie van de 
atmosfeer neemt binnen een windpark toe, waardoor dit in enkele gevallen kan leiden tot extra 
wolkenvorming. Echter komt dit effect slechts zeer incidenteel voor, omdat dit zich alleen voordoet bij 
zeer specifieke meteorologische omstandigheden. Derhalve zal dit geen significante effecten hebben 
op recreatie en toerisme. 
Reactie 
Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de werkelijke effecten op lokaal niveau, veroorzaakt door 
menging van koude en warme luchtlagen. Er is derhalve ook niet bekend of dit ‘zeer incidenteel’ 
voorkomt. Daarom is de stelling dat dit geen significante effecten zal hebben op recreatie en toerisme, 
niet valide. 
Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten zijn van plaatsing van windturbines op zee op het 
weer langs de kust. 
Morfology en hydrologie 
Alle morfologische en hydrologische veranderingen die het gevolg zijn van de aanleg, exploitatie, 
verwijdering en onderhoud van het windpark zijn, voor zover de huidige kennis inzichten geeft, lokaal, 
beperkt van omvang en tijdelijk van aard. 
Reactie 
Wij kunnen niets teruglezen over amfidromen. IJmuiden Ver ligt in een amfidroomgebied. 
(zie http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/09/Ardo-De-Graaf-Advies-.pdf pagina 13 e.v. 
Een amfidroom heeft zeer weinig getijdenverschil. Met als gevolg weinig bodemverplaatsing, en 
daardoor goedkopere fundering. Dit gegeven is niet opgenomen in MER of in het Ontwerp 
Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust. 
Wij missen onderzoek hiernaar en zouden dat graag aangevuld willen zien. 
Ecologie 
In het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust worden allerlei maatregelen en 
mitigerende acties opgenomen om scade aan ecologie te beperken. 
In bijlage 3 staat weergegeven dat IJmuiden Ver op ecologisch gebied aanmerkelijk gunstiger scoort 
dan Hollandse Kust. Controlende en mitigerende maatregelen werken kostenverhogend. Kunt u 
aangeven waarom toch gekozen wordt voor kostenverhogende maatregelen voor de Hollandse Kust 
t.o.v. IJmuiden Ver, waarbij de keuze voor Hollandse Kust uitsluitend gebaseerd is op vermeende 
meerkosten. 
Dwingende redenen van openbaar belang 
In dit hoofdstuk wordt het volgende gesteld: ‘Door de overheid is de ambitie vastgelegd om in het jaar 
2023 23% van de jaarlijkse energiebehoefte te verkrijgen uit (meerdere typen) hernieuwbare 
(duurzame) energiebronnen. Deze doelstelling is mede ingegeven door ambities op Europees niveau. 
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Ten aanzien van de betreffende bronnen valt te denken aan windenergie (windturbines), zonne-
energie (zonnepanelen), biomassa (vergisting), bodem (aardwarmte) en water(kracht). Deze 
voorgenomen duurzame ontwikkeling en doelstelling zal de komende jaren voornamelijk worden 
toegeschreven aan windenergie, aangezien dit een van de goedkoopste en makkelijkste manieren is 
om hernieuwbare energie te produceren. Het onderhavige windpark in de Noordzee zal substantieel 
bijdragen aan de doelstelling. Daarnaast zal Nederland minder afhankelijk zijn van fossiele 
brandstoffen.’ 
Reactie 
De Europese doelstelling is het terugdringen van CO2 uitstoot. In dit document wordt geen gewag 
gemaakt van de impact van deze ontwikkelingen op het terugdringen van de CO2 uitstoot, noch wat 
de verwachte / berekende bijdrage is van de locaties Hollandse Kust hierop. Graag willen wij deze 
onderbouwde verwachtingen opgenomen zien. 
Algemeen 
Het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust bol  van de algemeenheden en 
onzekerheden. Veel gebruikte woorden als ‘kunnen (76 keer), kan (125 keer) mogelijk( 69 keer)’ 
geven een beeld van onzorgvuldigheid en veel voorbehoud. 
Ten slotte: 
 Wij zijn van mening dat het voornemen plaatsing van windturbinevelden in het zicht van onze kust stoelt op 

ondoordachte, niet goed uitgewerkte onderbouwingen, achterhaalde gegevens (ECN, Decisio) en geen c.q. 
onvoldoende rekening houdt met de effecten op lokaal niveau. (Motivaction, Decisio) 

 Wij zijn van mening dat EZ de tijdsdruk als leidend neemt, in plaats van verantwoord bestuur. 
 Wij zijn van mening dat de economische belangen voorrang krijgen ten opzichte van de leefbaarheids- en 

belevingsbelangen. People, planet, profit. 
 Wij zijn van mening dat een van de laatste ongerepte natuurgebieden onherstelbaar veranderd wordt. 
 Wij zijn van mening dat IJmuiden Ver in deze fase nooit een serieus alternatief is en stoelen dit op 

gesprekken met EZ, discussies in de deelname aan participatiebijeenkomsten, maar vooral aan het gekozen 
argument (vermeende) meerkosten. Zonder dat door EZ / I&M grondig onderzocht is of dit stand houdt bij 
een grotere aanbesteding op 1 locatie met ca. 10% meer windopbrengst. 

 Wij zijn van mening dat de volksgezondheid, door het wegnemen van de eindeloosheid van de zee, op 
termijn schade zal ondervinden. 

De ontwikkeling Hollandse Kust houdt geen rekening met zaken die niet in geld te vatten zijn, maar in 
‘waarde’. 
Bezoekers beleven de weidsheid van de lege horizon, de rust die de zee uitstraalt en de prachtige 
zonsondergangen. Dit alles wordt teniet gedaan en ingeruild voor een vermeende kostenbesparing van 
€ 1,3 miljard. Inmiddels zijn al deze hieraan ten grondslag liggende berekeningen achterhaald door de 
in opdracht van Stichting Vrije Horizon uitgevoerde studies en door de uitkomsten van de winnende 
tender bij Borssele. 
We hebben in Nederland maar één kust. Die wordt totaal volgezet met zeer zichtbare windturbines. Je 
kunt die horizon, die vrijheid, maar één keer verpesten. Wij roepen u op dat niet te doen! 
Zoals  van Groen links zegt: ‘Wij kennen bijna overal de prijs van, maar van bijna niets 
de waarde’. 
Wat vindt u de waarde van deze beleving? 
Bijlagen 
Bijlage 1 Meting zichtbaarheid De Kooy 1/8/2016 – 23/9/2016 
BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) 
Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneemmethodieken zijn deze 
tijdreeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat deze reeks van gemeten waarden 
niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering verwijzen we naar de 
gehomogeniseerde reeks maandtemperaturen van De Bilt 
<http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/homogeen 260/index.html> of de Centraal 
Nederland Temperatuur <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/# 
STN      LON(east)   LAT(north)     ALT(m)  NAME 
235:         4.785       52.924       0.50  DE KOOY 

  

YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag); 
HH       = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 UT; 
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VV       = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 2=200-300m,…, 
49=4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, …, 79=29-30km, 80=30-35km, 81=35-40km,…, 
89=meer dan 70km); 

  

STN,YYYYMMDD,   HH,   VV 

  

235,20160801,    1,   80 
235,20160801,    2,   80 
235,20160801,    3,   80 
235,20160801,    4,   75 
235,20160801,    5,   75 
235,20160801,    6,   69 
235,20160801,    7,   75 
235,20160801,    8,   75 
235,20160801,    9,   80 
235,20160801,   10,   75 
235,20160801,   11,   80 
235,20160801,   12,   80 
235,20160801,   13,   80 
235,20160801,   14,   80 
235,20160801,   15,   80 
235,20160801,   16,   80 
235,20160801,   17,   80 
235,20160801,   18,   75 
235,20160801,   19,   75 
235,20160801,   20,   75 
235,20160801,   21,   70 
235,20160801,   22,   64 
235,20160801,   23,   70 
235,20160801,   24,   70 
235,20160802,    1,   70 
235,20160802,    2,   57 
235,20160802,    3,   56 
235,20160802,    4,   65 
235,20160802,    5,   61 
235,20160802,    6,   60 
235,20160802,    7,   60 
235,20160802,    8,   61 
235,20160802,    9,   65 
235,20160802,   10,   75 
235,20160802,   11,   70 
235,20160802,   12,   75 
235,20160802,   13,   75 
235,20160802,   14,   75 
235,20160802,   15,   70 
235,20160802,   16,   60 
235,20160802,   17,   64 
235,20160802,   18,   48 
235,20160802,   19,   60 
235,20160802,   20,   56 
235,20160802,   21,   46 
235,20160802,   22,   25 
235,20160802,   23,   33 
235,20160802,   24,   56 
235,20160803,    1,   50 
235,20160803,    2,   56 
235,20160803,    3,   38 
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235,20160803,    4,   26 
235,20160803,    5,   58 
235,20160803,    6,   50 
235,20160803,    7,   32 
235,20160803,    8,   39 
235,20160803,    9,   61 
235,20160803,   10,   63 
235,20160803,   11,   63 
235,20160803,   12,   63 
235,20160803,   13,   62 
235,20160803,   14,   64 
235,20160803,   15,   64 
235,20160803,   16,   64 
235,20160803,   17,   65 
235,20160803,   18,   65 
235,20160803,   19,   65 
235,20160803,   20,   64 
235,20160803,   21,   62 
235,20160803,   22,   61 
235,20160803,   23,   61 
235,20160803,   24,   60 
235,20160804,    1,   61 
235,20160804,    2,   61 
235,20160804,    3,   62 
235,20160804,    4,   63 
235,20160804,    5,   64 
235,20160804,    6,   61 
235,20160804,    7,   72 
235,20160804,    8,   71 
235,20160804,    9,   68 
235,20160804,   10,   68 
235,20160804,   11,   69 
235,20160804,   12,   72 
235,20160804,   13,   70 
235,20160804,   14,   69 
235,20160804,   15,   68 
235,20160804,   16,   69 
235,20160804,   17,   69 
235,20160804,   18,   66 
235,20160804,   19,   63 
235,20160804,   20,   65 
235,20160804,   21,   60 
235,20160804,   22,   66 
235,20160804,   23,   70 
235,20160804,   24,   70 
235,20160805,    1,   70 
235,20160805,    2,   70 
235,20160805,    3,   70 
235,20160805,    4,   70 
235,20160805,    5,   70 
235,20160805,    6,   70 
235,20160805,    7,   75 
235,20160805,    8,   75 
235,20160805,    9,   75 
235,20160805,   10,   75 
235,20160805,   11,   75 
235,20160805,   12,   74 
235,20160805,   13,   75 
235,20160805,   14,   80 
235,20160805,   15,   69 

0068



235,20160805,   16,   77 
235,20160805,   17,   75 
235,20160805,   18,   75 
235,20160805,   19,   75 
235,20160805,   20,   75 
235,20160805,   21,   70 
235,20160805,   22,   70 
235,20160805,   23,   70 
235,20160805,   24,   70 
235,20160806,    1,   70 
235,20160806,    2,   65 
235,20160806,    3,   60 
235,20160806,    4,   59 
235,20160806,    5,   71 
235,20160806,    6,   75 
235,20160806,    7,   75 
235,20160806,    8,   75 
235,20160806,    9,   80 
235,20160806,   10,   75 
235,20160806,   11,   75 
235,20160806,   12,   75 
235,20160806,   13,   75 
235,20160806,   14,   80 
235,20160806,   15,   75 
235,20160806,   16,   79 
235,20160806,   17,   80 
235,20160806,   18,   75 
235,20160806,   19,   75 
235,20160806,   20,   70 
235,20160806,   21,   70 
235,20160806,   22,   70 
235,20160806,   23,   70 
235,20160806,   24,   70 
235,20160807,    1,   70 
235,20160807,    2,   63 
235,20160807,    3,   58 
235,20160807,    4,   61 
235,20160807,    5,   70 
235,20160807,    6,   70 
235,20160807,    7,   66 
235,20160807,    8,   65 
235,20160807,    9,   63 
235,20160807,   10,   63 
235,20160807,   11,   67 
235,20160807,   12,   64 
235,20160807,   13,   64 
235,20160807,   14,   66 
235,20160807,   15,   64 
235,20160807,   16,   63 
235,20160807,   17,   63 
235,20160807,   18,   63 
235,20160807,   19,   62 
235,20160807,   20,   61 
235,20160807,   21,   59 
235,20160807,   22,   59 
235,20160807,   23,   58 
235,20160807,   24,   60 
235,20160808,    1,   65 
235,20160808,    2,   68 
235,20160808,    3,   67 

0068



235,20160808,    4,   68 
235,20160808,    5,   68 
235,20160808,    6,   68 
235,20160808,    7,   69 
235,20160808,    8,   71 
235,20160808,    9,   70 
235,20160808,   10,   67 
235,20160808,   11,   75 
235,20160808,   12,   64 
235,20160808,   13,   67 
235,20160808,   14,   68 
235,20160808,   15,   71 
235,20160808,   16,   64 
235,20160808,   17,   69 
235,20160808,   18,   72 
235,20160808,   19,   73 
235,20160808,   20,   69 
235,20160808,   21,   71 
235,20160808,   22,   70 
235,20160808,   23,   75 
235,20160808,   24,   75 
235,20160809,    1,   80 
235,20160809,    2,   80 
235,20160809,    3,   80 
235,20160809,    4,   70 
235,20160809,    5,   75 
235,20160809,    6,   70 
235,20160809,    7,   75 
235,20160809,    8,   73 
235,20160809,    9,   78 
235,20160809,   10,   79 
235,20160809,   11,   77 
235,20160809,   12,   78 
235,20160809,   13,   71 
235,20160809,   14,   65 
235,20160809,   15,   74 
235,20160809,   16,   74 
235,20160809,   17,   77 
235,20160809,   18,   80 
235,20160809,   19,   80 
235,20160809,   20,   80 
235,20160809,   21,   82 
235,20160809,   22,   58 
235,20160809,   23,   57 
235,20160809,   24,   70 
235,20160810,    1,   70 
235,20160810,    2,   70 
235,20160810,    3,   80 
235,20160810,    4,   80 
235,20160810,    5,   80 
235,20160810,    6,   82 
235,20160810,    7,   80 
235,20160810,    8,   81 
235,20160810,    9,   80 
235,20160810,   10,   66 
235,20160810,   11,   65 
235,20160810,   12,   77 
235,20160810,   13,   80 
235,20160810,   14,   81 
235,20160810,   15,   79 
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235,20160810,   16,   81 
235,20160810,   17,   81 
235,20160810,   18,   82 
235,20160810,   19,   83 
235,20160810,   20,   82 
235,20160810,   21,   75 
235,20160810,   22,   75 
235,20160810,   23,   75 
235,20160810,   24,   80 
235,20160811,    1,   83 
235,20160811,    2,   83 
235,20160811,    3,   80 
235,20160811,    4,   75 
235,20160811,    5,   70 
235,20160811,    6,   50 
235,20160811,    7,   56 
235,20160811,    8,   70 
235,20160811,    9,   74 
235,20160811,   10,   75 
235,20160811,   11,   66 
235,20160811,   12,   27 
235,20160811,   13,   56 
235,20160811,   14,   60 
235,20160811,   15,   56 
235,20160811,   16,   65 
235,20160811,   17,   56 
235,20160811,   18,   65 
235,20160811,   19,   65 
235,20160811,   20,   40 
235,20160811,   21,   28 
235,20160811,   22,   65 
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 21:35 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De minister schrijft op p. 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin 
beide kavels 1 en 2 zijn ondergebracht in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, 
en dat daarmee dus de belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al heeft 
plaatsgevonden. Een mooi schot voor de boeg, maar niet zo indrukwekkend als men zich 
realiseert dat de onderbouwing van de locatie in het Nationale Waterplan (de vermeende 
lage kosten, zie hierboven) uiterst wankel is.  
  
De minister verwijst naar onderzoek door ECN naar de extra kosten van verder weg bouwen, 
op IJmuiden Ver. De kosten waar hij naar verwijst zijn niet goed onderbouwd, en 
waarschijnlijk veel lager dan de € 1,3 mld (investeringen) respectievelijk € 3 mld (totale 
kosten, inclusief rente en onderhoud) die de minister heeft genoemd. Kort samengevat: de 
meerkosten van verder weg bouwen zijn ongeveer half zo hoog als de minister zegt; verder 
weg waait het harder en zijn er dus meeropbrengsten, die onvoldoende worden 
meegewogen, en bovendien zijn er op de locatie IJmuiden Ver diverse combinatie- en 
schaalvoordelen te verwachten die op de locaties van Hollandse Kust minder of niet 
optreden.  Ik verwijs kortheidshalve naar het onderzoek dat Stichting Vrije Horizon heeft 
laten uitvoeren 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ , en naar het extreem grote verschil tussen de verwachte kosten van de eerste 
Borssele tender en de uitkomst: 7,27 ct/kWh ipv 12,4 ct/kWh excl. netaansluiting,  meer 
dan 30 % lager dus. Ik verzoek de minister om de vermeende meerkosten van IJmuiden Ver 
nog eens onafhankelijk te laten onderzoeken met de juiste parameters en de wil om dit 
alternatief serieus te overwegen. 
  
Verder is de landschappelijke impact veel ernstiger dan uit de analyse van de 
ontwerpkavelbesluiten blijkt. Om meerdere redenen. Ten eerste kloppen de 
zichtbaarheidsdata niet met de werkelijkheid. Dit werd tijdens de informatieavond van 5 
september 2016 in Noordwijk ook door medewerkers van het ministerie toegegeven: ‚ dit is 
het beste wat we konden maken”.  Ik vind dit een vorm van burgerbedrog en manipulatie 
van de publieke opinie. Dan had de minister aan deze zgn viewer een duidelijke tekst 
moeten toevoegen:’ deze beelden zijn niet conform werkelijkheid”. Ik verzoek de minister 
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een correcte simulatie van de toekomstige beelden aan de horizon te produceren OF de 
toevoeging als boven per direct helder en duidelijk aan deze overheidscommunicatie toe te 
voegen en excuses aan te bieden voor het in vol bewustzijn verspreiden van onjuiste 
informatie. Deze handelswijze is nu precies waardoor het vertrouwen van de burger in de 
overheid wordt ondermijnd. 
 
 
 
 Wij zien windpark Luchterduinen, op 23 km afstand van onze kust, duidelijk vaker dan de in 
de MER bij dit kavelbesluit aangegeven 17,3 % van de tijd. Die 17,3% is helemaal niet 
geloofwaardig; het is in werkelijkheid minstens het dubbele, en waarschijnlijk nog meer. De 
KNMI waarnemingen waarop de zichtconclusies van de kavelbesluiten zijn gebaseerd, zijn 
waarnemingen over een periode in het verleden – slechts tot 2002, daarna zijn de 
waarnemingen in IJmuiden gestaakt -  waarin het zicht aantoonbaar lager was dan nu, 
vanwege de inmiddels sterk verbeterde luchtkwaliteit. Ten tweede rept het 
ontwerpkavelbesluit niet over de  dominantie van de voorziene  windmolenparken. 
Gesuggereerd wordt in de MER rapportage van Pondera  dat slechts 30% van je blik door de 
windparken wordt bezet. Maar in werkelijkheid zien mensen maar 60 graden breed – zie de 
veel genuanceerdere MER analyse van Royal Haskoning DHV / Grontmij - en dan wordt met 
alleen de kavels 1 en 2 al bijna je hele blikveld in beslag genomen. Ik verzoek de minister 
met correcte en actuele onderzoeksdata te komen, zodat de Kamer een op de werkelijkheid 
gefundeerd besluit kan nemen en burgers zich kunnen realiseren wat hen boven het hoofd 
hangt. Nu denken mensen misschien ‚ het valt wel mee’ , omdat ze door een onjuiste 
voorstelling van zaken worden voorgelogen. 
 
 
 
Helemaal geen aandacht wordt besteed aan de onvermijdelijk rommelige, industriële aanblik 
van de twee kavels. Je gaat niet alleen veel windmolens zien, 600 tov de huidige 45 en dan 
nog eens veel hoger dan de huidige molens en over de gehele kustbreedte, zodat je 
NERGENS meer een vrije horizon ziet. Hoeven we dat niet mee te wegen? Pondera gaat er 
niet op in, de minister evenmin.Wij beschermen zeehonden, padden, vogels en 
natuurgebieden als de Veluwe en De Wadden…ik verzoek de minister om de omgeving van 
de mens, mijzelf en mijn medemens, voor de vele generaties in de komende 20 jaar, te 
beschermen. 
 
 
 
Ten slotte is het maar zeer de vraag of Nederland met zijn zeer grote luchthaven het zal 
aandurven om de verlichting van de windparken s nachts grotendeels te dimmen en wij 
straks niet met een fel rood knipperende horizon opgescheept zitten, voor de komende 20 
jaar – minister: bezint eer ge begint, onderzoek deze natuurramp voordat het te laat is en 
iedereen spijt heeft - er is een alternatief in IJmuiden Ver en ik verzoek U om U aan uw 
belofte te houden dat u dit alternatief zou kiezen bij een vrijwel kostenneutrale vergelijking - 
die is er nu. 
  
Ik merk nog één ding extra op: het idee dat de eerste verstoring in het landschap de ergste 
is, en iedere volgende successievelijk minder zwaar telt, dat idee deel ik helemaal niet. Een 
paar verspreide objecten in zee, of een klein windpark, daar liggen we niet van wakker. Van 
een kolossaal windpark, dat onze vrije zee gevoelsmatig degradeert tot een soort randmeer, 
zijn we beslist niet gecharmeerd. 
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Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, in de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel 
uitmaken van een groter project, met nog 2 extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier 
van werken. We snappen toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het 
totale project van 2100 MW moet kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om 
te kunnen zeggen dat het wel meevalt. 
 
 
De minister verwacht dat toeristen toch wel blijven komen. Zelfs als hij daarin gelijk zou 
hebben, wat we nog maar moeten afwachten, dan zullen de meeste mensen minder 
genieten dan vroeger. Daarmee is onvoldoende rekening gehouden in de tot dusverre 
uitgevoerde onderzoeken. 
 
 
Nergens wordt gerept over de emotionele en de spirituele waarde van het hebben van een 
vrij uitzicht over de zee en het zien van de einder. Zoveel mensen komen dagelijks naar zee 
om op te laden en zoveel genieten zichtbaar van het uitzicht en de zonsondergangen. Nu 
staan er in die zon en op die horizons al een heel aantal draaiende molens, duidelijk 
zichtbaar met het menselijk oog, maar we kunnen er nog omheen kijken.  Wat gaat een 
enorm hekwerk met joekels van molens over de gehele breedte van de kust doen met onze 
beleving, en die van onze kinderen en kleinkinderen, en hun kinderen? Ik verzoek de 
minister ook de niet-financiële motieven en argumenten in elk geval als parameters mee te 
nemen in een scenario-berekening - en ze niet volledig te negeren zoals tot nu toe, omdat 
ook dit wederom de werkelijkheid onrecht doet en manipulatief genoemd mag worden: „ we 
noemen het niet, dus is het er niet”  De protesten en zienswijzen van burgers tonen wel aan 
dat deze aspecten er wel degelijk zijn en heel erg belangrijk ook. 
 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ja. Nederland heeft nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, waar ik en vele 
anderen dagelijks van genieten. Strak hebben wij  één van de lelijkste kusten. Mijn huis 
met vrij uitzicht over zee zal minder waard worden. Ons woongebied zal sterk in schoonheid 
en aantrekkingskracht achteruit gaan. Ik verzoek de minister deze effecten in kaart te 
brengen en garanties af te geven voor compensatie van de gevolgen. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben helemaal niet tegen windenergie op zee, geenszins. Wat mij betreft zou de transitie 
naar schone energie sneller moeten gaan. Daar is ruimte voor, op IJmuiden Ver, en in onze 
nationale budgetten (door de tot dusverre te hoge reserveringen, vanwege de te 
pessimistische kostenschattingen). Stap na een kort en niet-vooringenomen aanvullend 
validatie-onderzoek over naar IJmuiden Ver, en laten we dan eendrachtig daar de schouders 
onder zetten, zodat we uiteindelijk meer realiseren dan de Energieakkoord doelstellingen! 
 
 
In Duitsland, waar de acceptatie van schone energie zeer groot is, worden de meeste 
offshore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust gebouwd, en daar is dat bewust 
beleid https://www.wind-energie.de/en/policy/offshore. In de UK en Denemarken evenzeer. 
Waarom moet Nederland, nota bene met het dichtstbevolkte achterland, hierin afwijken? 
 
 
Reactie  
 

0068



 
 
Verzonden: Donderdag 29 september 2016 18:02 
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Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De minister schrijft op p. 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin 
beide kavels 1 en 2 zijn ondergebracht in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, 
en dat daarmee dus de belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al heeft 
plaatsgevonden. De onderbouwing van de locatie in het Nationale Waterplan door experts 
als zeer slecht wordt beoordeeld. Ik protesteer heftig deze het beleid waarin gedegen 
onderzoek gewoon terzijde wordt gelegd en nog meer tegen een bestuurlijke praktijk die 
burgers zand in de ogen strooit!   
  
De minister verwijst naar onderzoek door ECN naar de extra kosten van verder weg bouwen, 
op IJmuiden Ver. De kosten waar hij naar verwijst zijn niet goed onderbouwd, en volgens ter 
zake kundige experts veel lager dan de € 1,3 mld (investeringen) respectievelijk € 3 mld 
(totale kosten, inclusief rente en onderhoud) die de minister heeft genoemd. Kort 
samengevat: de meerkosten van verder weg bouwen zijn ongeveer half zo hoog als de 
minister zegt. 
 
Bovendien waait het verder op zee harder en zijn er dus meeropbrengsten, die onvoldoende 
worden meegewogen, en bovendien zijn er op de locatie IJmuiden Ver diverse combinatie- 
en schaalvoordelen te verwachten die op de locaties van Hollandse Kust minder of niet 
optreden.  Ik verwijs kortheidshalve naar het onderzoek dat Stichting Vrije Horizon heeft 
laten uitvoeren 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ , en naar het extreem grote verschil tussen de verwachte kosten van de eerste 
Borssele tender en de uitkomst: 7,27 ct/kWh ipv 12,4 ct/kWh excl. netaansluiting,  meer 
dan 30 % lager dus. Volop aanleiding om de vermeende meerkosten van IJmuiden Ver nog 
eens onbevooroordeeld te laten onderzoeken. 
  
Verder is de landschappelijke impact veel ernstiger dan uit de analyse van de 
ontwerpkavelbesluiten blijkt. Om meerdere redenen. Ten eerste kloppen de 
zichtbaarheidsdata niet met mijn eigen waarneming. Daar heb ik als kustbewoner en 
veelvuldig strandbezoeker toevallig enig verstand van. Wij zien windpark Luchterduinen, op 
23 km afstand van onze kust, duidelijk vaker dan de in de MER bij dit kavelbesluit 
aangegeven 17,3 % van de tijd. Die 17,3% is helemaal niet geloofwaardig; het is in 
werkelijkheid minstens het dubbele, en waarschijnlijk nog meer. De KNMI waarnemingen 
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waarop de zichtconclusies van de kavelbesluiten zijn gebaseerd, zijn waarnemingen over een 
periode in het verleden – slechts tot 2002, daarna zijn de waarnemingen in IJmuiden 
gestaakt -  waarin het zicht aantoonbaar lager was dan nu, vanwege de inmiddels sterk 
verbeterde luchtkwaliteit. Ten tweede rept het ontwerpkavelbesluit niet over de  dominantie 
van de voorziene  windmolenparken. Gesuggereerd wordt in de MER rapportage van 
Pondera  dat slechts 30% van je blik door de windparken wordt bezet. Maar in werkelijkheid 
zien mensen maar 60 graden breed – zie de veel genuanceerdere MER analyse van Royal 
Haskoning DHV / Grontmij - en dan wordt met alleen de kavels 1 en 2 al bijna je hele 
blikveld in beslag genomen. Helemaal geen aandacht wordt besteed aan de onvermijdelijk 
rommelige, industriële aanblik van de twee kavels. Je gaat niet alleen veel windmolens zien, 
maar wat je gaat zien wordt nog eens foeilelijk ook. Hoeven we dat niet mee te wegen? 
Pondera gaat er niet op in, de minister evenmin. Ten slotte is het maar zeer de vraag of 
Nederland met zijn zeer grote luchthaven het zal aandurven om de verlichting van de 
windparken s nachts grotendeels te dimmen –  eerst niet meer zien, dan geloven. 
  
Ik merk nog één ding extra op: het idee dat de eerste verstoring in het landschap de ergste 
is, en iedere volgende successievelijk minder zwaar telt, dat idee deel ik helemaal niet. Een 
paar verspreide objecten in zee, is niet erg. Een kolossaal windpark, dat onze vrije zeeblik 
vernietigt, dat niet goed onderbouwd is en terwijl er betaalbare betere alternatieven zou een 
schande zijn. Hier zullen we als het zo ver zou komen nog meer spijt over hebben als over 
de lelijke jaren-70 betonbouw die vele mooie stadsbeelden hebben vernietigt! 
 
 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, in de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel 
uitmaken van een groter project, met nog 2 extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier 
van werken. We snappen toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het 
totale project van 2100 MW moet kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om 
te kunnen zeggen dat het wel meevalt. 
Nederland heeft nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, en straks één van 
de lelijkste. Ons woongebied zal erdoor verloederen. De minister verwacht dat de mensen 
toch wel blijven komen. Zelfs als hij daarin gelijk zou hebben, wat we nog maar moeten 
afwachten, dan zullen de meeste mensen minder genieten dan vroeger. Daarmee is 
onvoldoende rekening gehouden in de tot dusverre uitgevoerde onderzoeken. 
 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Deze kavelbesluiten, en de voorgenomen aanpassing van de Rijkstructuurvisie Wind op Zee, 
zijn slecht voor de Hollandse kust, inclusief Scheveningen. Ik voel mij daar persoonlijk zeer 
negatief door getroffen! 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben niet tegen windenergie op zee. Wat mij betreft zou de transitie naar schone energie 
sneller moeten gaan. Daar is ruimte voor, op IJmuiden Ver, en in onze nationale budgetten 
(door de tot dusverre te hoge reserveringen, vanwege de te pessimistische 
kostenschattingen). Stap na een kort en niet-vooringenomen aanvullend validatie-onderzoek 
over naar IJmuiden Ver, en laten we dan eendrachtig daar de schouders onder zetten, zodat 
we uiteindelijk meer realiseren dan de Energieakkoord doelstellingen! 
In Duitsland, waar de acceptatie van schone energie zeer groot is, worden de meeste 
offshore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust gebouwd, en daar is dat bewust 
beleid  https://www.wind-energie.de/en/policy/offshore. In de UK en Denemarken 
evenzeer. Waarom moet Nederland, nota bene met het dichtstbevolkte achterland, hierin 

0069



afwijken? Herhaal de vreselijke ruimtelijke ordening fouten van betonkolossen die mooie 
stadsgezichten voor eeuwig hebben verpest niet nog eens op zee!  
 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 18:07 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Tulp en Zee 
Huisnummer: 1  
Postcode: 2204 CW 
Woonplaats: NOORDWIJK ZH 
Telefoonnummer: 0252-372515 
E-mailadres: info@tulpenzee.nl 
Als: Organisatie 
Organisatie: Bungalowpark Tulp & Zee 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
wanneer het vrije uitzicht verdwijnt en de zon in een hekwerk van molens ondergaat is er 
een toeristische trekpleister verdwenen. 
als dat enkele toeristen doet besluit niet meer te komen maar het elders te zoeken kan dat 
een sneeuwbal effect geven waardoor met een decennia de gehele toeristische sector langs 
de kust zal doen verdwijnen. De toerist die voor een combinatie komt van de bollenvelden 
de uitgestrekte duinen en een vrij uitzicht over zee 
zal zijn geld ergens anders uitgeven waar nu de hotels, recreatiebedrijven restaurants en 
horeca maar ook de detailhandel en museums van profiteren. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Is het werkelijk rendabel voor de Nederlandse belastingbetaler de vele miljarden te 
investeren zonder precies te weten welke miljarden het aan onderhoudt gaat kosten? Weet 
men a wat het met het klimaat doet zulke grote windmolenparken op zee? Kijk naar wat er 
in Amerika aan de hand is! Straks zijn zaken onomkeerbaar en wie gaat daarvan de 
rekening betalen, onze kinderen of kleinkinderen? 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 18:34 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer: 
E-mailadres:
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Wij zijn tegen het plaatsen van nog meer windmolens die in het zicht komen van de 
Boulevard in Katwijk. De windmolens die er nu al staan verstoren op een heldere dag het 
uitzicht volledig. 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 18:57 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
Er staan minstens onzorgvuldigheden in het ontwerpkavelbesluit, zoals in 
Ontwerp-Rijksstructuurvisie ...  2013 ( bladzijde 5 ) 
 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Zeker. In de memo van Marin betreffende scheepvaartveiligheid wordt wel stilgestaan bij de 
kansen op verschillende soorten rampen met schepen. Echter bij zo'n eventuele ramp 
zouden de gevolgen enorm kunnen zijn, en daarmee niet aanvaardbaar voor de ( 
Nederlandse ) samenleven. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een 
mammoettanker, die een windmolen raakt. Vrijgekomen olie kan dan de hele Hollendse kust  
vervuilen. Net zo als kerncentrales, deltawerken, etc. mogen dit soort rampen NOOIT 
gebeuren, m.a.w. de kans MOET 0 zijn. Van een overheid mag verwacht worden, dat zij hier 
diepgaand onderzoek naar laat doen. 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Indien er goede alternatieven ( denk aan IJmuiden Ver ) zijn, dan mag ik een vrije horizon 
verwachten. Dus geen windmolens bij mij voor de deur verlaagt mijn woongenot en 
strand/duin beleving niet. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Nu ook blijkt, dat de kosten van IJmuiden Ver lager zijn ( zie Stichting Vrije Horizon ) dan 
het voorstel van de minister, kan het niet zo zijn dat dit door de minister e.a. ontkend blijft 
worden. 
Ook denk ik nog steeds, dat de onderhoudskosten van een aaneengesloten gebied lager 
zullen zijn, dan van een langgerekt gebied voor de kust. 
Tot slot, blijkt dat in Noordwijk het zicht op Luchterduin vaker voorkomt, dan ons vooraf is 
voorgespiegeld. 
Kortom, een serieuze studie van IJmuiden Ver loont ons allemaal! 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 19:23 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Willemsplein 
Huisnummer: 4  
Postcode: 5211 AK 
Woonplaats: 'S-HERTOGENBOSCH 
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Innogy Offshore Wind Netherlands B.V. 
Mede namens:  
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
zie onze bijgevoegde brief en bijlage 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
zie onze bijgevoegde brief en bijlage 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
zie onze bijgevoegde brief en bijlage 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
zie onze bijgevoegde brief en bijlage 
 
Reactie  
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Ontwerpkavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust Zuid 

innogy (voorheen onderdeel van RWE) maakt graag gebruik van de mogelijkheid te reageren op de 

consultatie van de ontwerpkavelbesluiten I en II van windgebied Hollandse Kust Zuid.  

innogy ondersteunt de planmatige uitrol van windenergie op zee zoals door de overheid momenteel 

wordt uitgevoerd. Wij steunen dan ook de huidige aanpak van de rijksoverheid om in de periode 

2015 tot 2019 elk jaar 700 MW aan wind op zee kavels te tenderen . 

Verwijzing naar zienswijze NWEA 

innogy is lid van NWEA, de Nederlandse Wind Energie Associatie, die vanuit de gezamenlijke leden 

een reactie namens de sector heeft opgesteld op deze Kavelbesluiten.  Graag verwijzen wij naar de 

opmerkingen in deze reactie, die daarmee als ingelast in deze brief dienen te worden beschouwd. De 

reactie van NWEA is als bijlage bij deze brief gevoegd. 

Wij danken u alvast voor het opnemen van onze reactie en zijn graag ter beschikking voor eventueel 

overleg. 

Hoogachtend 

 

 

innogy offshore wind Netherlands BV 

Bijlage: reactie NWEA op de consultatie Kavelbesluiten Hollandse Kust Zuid I en II 

datum 29 september 2016 ons kenmerk JP201602 

onderwerp Consultatie Kavelbesluit Hollandse Kust Zuid I en II   

van    

telefoon     

e-ma l    

    

 

De heer H.G.J. Kamp 

Minister van Economische Zaken 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

p/a internetformulier consultatie 

 

adres  Willemsplein 4 

  5211 AK ’s-Hertogenbosch 

  Nederland 

postadres  Postbus 689 

  5201 AR ’s-Hertogenbosch 

  Nederland 

telefoon  +31 88 851 10 00 

fax  +31 26 851 10 30 

internet  www.innogy.com 
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Aan: De heer H.G.J. Kamp 
Minister van Economische Zaken 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Utrecht, 29 september 2016 

Nederlandse WindEnergie Associatie 
Netherlands Wind Energy Association 

Betreft: zienswijze ontwerp Kavelbesluiten 1/11 Hollandse Kust Zuid 

Geachte heer Kamp, 

-" NWEA 

Hierbij maakt NWEA graag gebruik van de mogelijkheid om haar zienswijze te geven op de ontwerp 
Kavelbesluiten 1 & Il windenergiebied Hollandse Kust Zuid. NWEA ondersteunt de planmatige uitrol van 
windenergie op zee zoals door de overheid momenteel wordt uitgevoerd. In deze systematiek worden in 
het kavelbesluit geen specifieke technieken voorgeschreven, maar krijgt de ontwikkelaar van het windpark 
zoveel mogelijk ruimte in het ontwerp van het park. Dit is in onze ogen een grote verbetering ten opzichte 
van het oude systeem waarbij in de vergunning de techniek tot en met het typenummer van de windturbine 
werd vastgelegd. 

4.2.2. Kavelbegrenzing 

In deze paragraaf wordt gesproken over het tracé van kabels, waarbij in het geval dat zandwinning zal 
moeten uitwijken en sprake zal zijn van extra kosten die door de initiatiefnemer gecompenseerd zal 
worden. Echter, de kabels waarvoor de ontwikkelaar verantwoordelijk is - tot aan het onderstation - vallen 
binnen het kavelbesluit. Deze passage kan dan ook enkel betrekking hebben op het tracé van TenneT. 
NWEA verzoekt de minister dit te verduidelijken. 

4.2.3 Effecten van nieuwe parken op bestaande of geplande parken 

NWEA is erg blij dat de minister zoveel vaart maakt met het aanwijzen van nieuwe gebieden voor 
windenergie op zee. Een keerzijde van het succes van windenergie op zee is dat meer windparken gevolgen 
kunnen hebben voor al bestaande of al geplande parken. NWEA verzoekt de minister daarom om bij het 
opstellen van de kavelbesluiten, rekening te houden met de (zog) effecten die nieuw te bouwen parken 
kunnen hebben op bestaande of al geplande parken. Het voor een stabiel investeringsklimaat belangrijk dat 
de overheid rekening houdt met de mogelijke gevolgen van nieuwe parken op bestaande parken. Wanneer 
dit onvoldoende gebeurt dan zien de investeerders in nieuwe parken, een extra risico dat de parken in de 
toekomst minder opbrengen dan begroot. De overheid kan hier mee rekening houden door het nemen van 
inhoudelijke maatregelen of door compensatie maatregelen voor de benadeelde parken. Het lijkt NWEA 
passend om de afwegingen die de minister maakt bij de mate waarin hij rekening houdt met zog effecten 
ook in hoofdstuk 6 van het kavelbesluiten op te nemen. 

5.2 Voorkeursalternatief 

In het kavelbesluit is het volgende opgenomen: 'Uit het MER blijkt voorts dat de effecten op vogels en 
vleermuizen beperkt moeten worden. Om die reden worden mitigerende maatregelen opgenomen .. .'. 
NWEA wijst er op dat dit niet juist is. Uit het MER blijkt juist dat er geen significante effecten op zullen 
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Nederlandse WindEnergie Associatie 
Netherlands Wind Energy Association 

-" NWEA 

treden op vogels of vleermuizen. De mi igerende maatregelen zijn opgenomen om effecten zoveel mogelijk 
te voorkomen, met name omdat in cum latie effecten op vleermuizen wellicht niet acceptabel zijn. 

6.2.2 Zichtbaarheid 
NWEA verzoekt de minister om bij het onderwerp zichtbaarheid van windturbines in de nacht, de 
mogelijkheid te onderzoeken van continue brandend licht. Dit geeft immers een rustiger beeld dan 
knipperend licht. Ook ziet NWEA graag dat 's nachts kan worden gekozen voor het dimmen van licht. Licht 
kan een aantrekkende werking hebben op vogels, dimmen leidt daardoor dus tot het bijkomstig voordeel 
dat vogels minder worden aangetrokken. 

6.7 Cultuur historie en archeologie 
In de toelichting staat mogelijk een verdergaande omschrijving van voorschrift 4.5. Uit 4.5.d blijkt dat de 
ontwikkelaar de eerste vijf meter van de boorkernen - indien aanwezig - bewaard en beschikbaar stelt aan 
de overheid. In 4.5.c staat dat op basis van het nader Inventariserend Veldonderzoek (IVO, voorschrift 5.a) 
dat aanvullend onderzoek nodig kan zijn. In 6.7.3 en 6.7.4 wordt vermeld dat de vergunninghouder wordt 
verzocht aanvullend geo-archeologisch onderzoek te verrichten op de boorkernen - zonder daarbij te 
specificeren dat uit het IVO hiertoe aanleiding moet blijken. Het bewaren en beschikbaar stellen is akkoord, 
maar de verantwoordelijkheid voor eventueel aanvullend onderzoek ligt bij de overheid. NWEA verzoekt 
dan ook om de paragrafen 6.7.3 en 6.7.4 overeenkomstig aan te passen. 

6.10 Scheepvaart veiligheid 
Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van doorvaart en medegebruik in bestaande windparken. 
Hieraan is een monitoring- en evaluatieprogramma gekoppeld van twee jaar. Na die periode wordt bezien of 

er eventueel wijzigingen/ aanvullende maatregelen moeten genomen worden om doorvaart en 
medegebruik mogelijk te maken. NWEA verzoekt de minister om in de kavelbesluiten aan te geven als er bij 
de ontwikkeling van dit kavel rekening gehouden moet worden met de resultaten van genoemde 
monitoring en evaluatie. 

6.12.3 
In artikel 6.12.3 staat het volgende: 'Afhankelijk van welke vistuigen als veilig beoordeeld worden die door 
professionele vissers gebruikt mogen worden binnen het windpark, kan dit ertoe leiden dat deze vorm van 
visserij minder hinder ondervindt van het windpark. Voor de reguliere sleepnetvisserij biedt deze 
mogelijkheid geen ruimte c.q. oplossing.' 
NWEA verzoekt de minister de term 'professionele vissers' te vervangen door 'vissers'. De voorwaarden 
moeten immers voor alle vissers gelden. Daarnaast ziet NWEA graag dat de term 'bodemberoerende 
visserij' wordt gebruikt in plaats van 'reguliere sleepnetvisserij'. Dit is immers de vorm van visserij die niet in 
de windparken zal worden toegestaan. 
Ook ziet NWEA graag dat bij dit artikel verwezen wordt naar doorvaart en medegebruik in bestaande 
parken en het daarbij behorende monitoring- en evaluatieprogramma. Dit programma kan immers leiden 
tot andere voorwaarden en maatregelen voor de windparken. 

7. Ecologie 
7.8.1. 
In di t artikel wordt aangegeven dat gemiddeld genomen het aantal turbines 63 mag zijn, maar dat voor 
Borssele 1 en 2 95 zijn toegestaan. Tegen de tijd dat de kavels van HK Zuid worden ontwikkeld, is bekend 
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Nederlandse WindEnergie Associatie 
Netherlands Wind Energy Association 

-" NWEA 

hoeveel turbines in Borssele zijn of wor~en aangelegd. Is er ruimte in het max aan aantal turbines in de 
kavels in HK, als er in Borssele minder t t rbines worden aangelegd? 

7.8.7.bevordering biodiversiteit 

Er wordt gevraagd om een plan om het park natuurinclusief te ontwerpen en realiseren, zodat het park 
actief bijdraagt aan de versterking van een gezonde zee en versterking van behoud en duurzaam gebruik 
van soorten en habitats die van nature in Nederland voorkomen. Wij snappen het belang hiervan. Echter, 
het is ons niet duidelijk, hoe deze verplichting zich verhoudt tot medegebruik, met name visserij. Het kan 
toch niet de bedoeling zijn dat de natuurwinst meteen wordt opgevist? 

Voorschriften 

Vs. 1 Begripsbepalingen 
Ondanks de verschillen in definities voor windpark en installatie volgens het VN zeerechtverdrag (UNCLOS) 
is het voor de parkoperators een feit dat dat de bekabeling in het park, tot aan het transformatorstation 
van het park op het TenneT platform, behoort tot de technische installatie. Daarmee maakt het een 
onlosmakelijk onderdeel uit van het park. Dit is van belang om op in de definities op te nemen omdat deze 
deels buiten het kavel gaan (tot aan het platform) en ze kwetsbaar zijn. NWEA verzoekt de minister om dit 
feit expliciet in de begripsbepalingen op te nemen. 

Vs. 2 Windpark en bandbreedten 
2.7 Vermogen per windturbine. 
Het vermogen per windturbine neemt nog steeds toe en is een van de belangrijkste drijfveren voor het 
terugdringen van de kosten van elektriciteit uit wind op zee. Verwacht wordt dat de nieuwe en grotere WT 
's (> 10 MW , > 250 m totale hoogte) de komende 5-7 jaar door Europese leveranciers op de markt zullen 
worden geïntroduceerd. Om goed te kunnen voorzien in de verwachte groei van windturbines zoals die op 
de markt beschikbaar kunnen komen in de periode waarin deze windparken gerealiseerd zullen worden, 
raden we aan dat de bovengrens verwijderd blijft of op tenminste 12 maar bij voorkeur op 15MW wordt 
gesteld. En daarbij uit te gaan van een maximum rotordiameter van 250 meter en een maximum tiphoogte 
van 300 meter. 
Nu we aan het begin staan van de invulling van de kavels in de Hollandse Kust Zuid is dit het moment te 
anticiperen op de verwachte groei in windturbine vermogen en afmetingen. Zo kan in één keer de maximaal 
gewenste bandbreedte voor de kavels 1 t / m IV Hollandse Kust (zuid) worden opgenomen, met de tenders in 
2017 en 2018 en realisatie van de parken in 2021 en 2022. 

Vs. 4 Mitigerende maatregelen 

NWEA erkent het belang van bescherming van de natuur door middel van mitigerende maatregelen. NWEA 
heeft wel de indruk dat- mede als gevolg van kennisleemtes - voorzorg op voorzorg is gestapeld. De 
voorschriften gaan uit van een worst case scenario. De verwachting is dat opbouw van kennis en ervaring zal 
leiden tot het inzicht dat (een aantal) mitigerende maatregelen versoepeld kunnen worden met 
instandhouding van hun doelstelling. NWEA pleit ervoor dat de uitkomsten van het monitorings- en 
evaluatieprogramma ingezet worden om -waar mogelijk - de mitigerende maatregelen voor toekomstige 
en (dan) bestaande kavelbesluiten aan te passen. 
In overleg met uw ministerie is daarnaast aangegeven dat alleen in zeer uitzonderlijke situaties, wanneer er 
wijzigingen worden geconstateerd die de eerdere conclusies uit de reeds genomen kavelbesluiten 
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Nederlandse WindEnergie Associatie 
Netherlands Wind Energy Association 

-" NWEA 

onhoudbaar maken, het Rijk zal overwe en om een procedure tot wijziging van een kavelbesluit in gang te 
zetten. NWEA wil hier graag over opme ken dat wij ons zorgen maken over een dergelijke opstelling, 
vanwege de grote onzekerheid die een ergelijke opstelling met zich meebrengt. Wij hebben dit eerder 
benadrukt en hechten eraan dit nogmaals via deze zienswijze onder uw aandacht te brengen. 

Vs 4. Artikel 3: Maatregelen ter beperking van aanvaringsslachtoffers onder vogels op rotorhoogte bij 
massale vogeltrek 
In dit voorschrift wordt gesteld dat de vergunninghouder een plan moet indienen op basis van welk 
relevant transsect de vogeldichtheid wordt bepaald, dat er een controlesysteem moet komen gekoppeld 
aan de windturbines en dat het plan moet worden uitgevoerd. In de toelichting wordt echter beschreven 
dat de overheid een systeem aanschaft en dat plaatst. Hoe verhoudt dit gegeven zich met de verplichtingen 
zoals nu geformuleerd in het voorschrift? 

MER 
Beoordeling verschillende alternatieven aanvaringen trekvogels: beide negatief, maar niet 

onderscheidend. Bij vleermuizen zijn de alternatieven wel onderscheidend, terwijl het om respectievelijk 63 
en 38 slachtoffers gaat en gezien op pop niveau is dat verschil ook niet onderscheidend. 

Berekeningen brui nvisverstoring 
Voor het berekenen van cumulatieve effecten is gerekend met 58 turbines van 6 MW per park. Echter, de 
parken kunnen tot 380 MW zijn. Hoe is hier rekening mee gehouden bij de berekeningen? 
Er wordt aangegeven dat er bij de berekeningen is uitgegaan van een drempelwaarde voor verstoring van 
136 dB, terwijl er elders is uitgegaan van 140 dB. Waarom is deze laatste waarde niet gebruikt? 

Tot slot verwijst NWEA graag nog naar een aantal punten zoals reeds ingebracht in onze zienswijzen op de 
Ontwerpkavelbesluiten voor windgebied Borssele ten aanzien van de maatregelen ter beperking van het 
aantal aanvaringsslachtoffers, het monitorings- en evaluatieprogramma en de indexatie van de 
bankgarantie. Aangezien uit de reactie op de consultatie is gebleken dat hier geen aanpassing op zal 
plaatsvinden, wil NWEA benadrukken dat dit voor ons een zorg punt blijft. Graag zouden we met uw 
ministerie de uitkomsten van de Borssele tenders evalueren en bekijken hoe de genoemde punten wel tot 
aanpassingen kunnen leiden in de komende tenders. 

Met vriendelijke groet, 
Nederlandse Wind Energie Associatie 

Branchespecialist offshore windenergie 

Branchespecialist offshore windenergie 
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 20:38 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De minister schrijft op p. 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin 
beide kavels 1 en 2 zijn ondergebracht in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, 
en dat daarmee dus de belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al heeft 
plaatsgevonden. Een mooi schot voor de boeg, maar niet zo indrukwekkend als men zich 
realiseert dat de onderbouwing van de locatie in het Nationale Waterplan (de vermeende 
lage kosten, zie hierboven) uiterst wankel is. Dit is een geval van bestuurlijke kortzichtigheid 
in de breedste zin des woords. 
  
De minister verwijst naar onderzoek door ECN naar de extra kosten van verder weg bouwen, 
op IJmuiden Ver. De kosten waar hij naar verwijst zijn niet goed onderbouwd, en 
waarschijnlijk veel lager dan de € 1,3 mld (investeringen) respectievelijk € 3 mld (totale 
kosten, inclusief rente en onderhoud) die de minister heeft genoemd. Kort samengevat: de 
meerkosten van verder weg bouwen zijn ongeveer half zo hoog als de minister zegt; verder 
weg waait het harder en zijn er dus meeropbrengsten, die onvoldoende worden 
meegewogen, en bovendien zijn er op de locatie IJmuiden Ver diverse combinatie- en 
schaalvoordelen te verwachten die op de locaties van Hollandse Kust minder of niet 
optreden.  Ik verwijs kortheidshalve naar het onderzoek dat Stichting Vrije Horizon heeft 
laten uitvoeren 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ , en naar het extreem grote verschil tussen de verwachte kosten van de eerste 
Borssele tender en de uitkomst: 7,27 ct/kWh ipv 12,4 ct/kWh excl. netaansluiting,  meer 
dan 30 % lager dus. Volop aanleiding om de vermeende meerkosten van IJmuiden Ver nog 
eens onbevooroordeeld te laten onderzoeken. 
  
Verder is de landschappelijke impact veel ernstiger dan uit de analyse van de 
ontwerpkavelbesluiten blijkt. Om meerdere redenen. Ten eerste kloppen de 
zichtbaarheidsdata niet met onze eigen waarneming. Daar hebben wij als kustbewoners en 
veelvuldig strandbezoekers verstand van. Wij zien windpark Luchterduinen, op 23 km 
afstand van onze kust, duidelijk vaker dan de in de MER bij dit kavelbesluit aangegeven 17,3 
% van de tijd. Die 17,3% is helemaal niet geloofwaardig; het is in werkelijkheid minstens 
het dubbele, en waarschijnlijk nog meer. De KNMI waarnemingen waarop de zichtconclusies 

0074

BEP
Getypte tekst



van de kavelbesluiten zijn gebaseerd, zijn waarnemingen over een periode in het verleden – 
slechts tot 2002, daarna zijn de waarnemingen in IJmuiden gestaakt -  waarin het zicht 
aantoonbaar lager was dan nu, vanwege de inmiddels sterk verbeterde luchtkwaliteit. Ten 
tweede rept het ontwerpkavelbesluit niet over de  dominantie van de voorziene  
windmolenparken. Gesuggereerd wordt in de MER rapportage van Pondera  dat slechts 30% 
van je blik door de windparken wordt bezet. Maar in werkelijkheid zien mensen maar 60 
graden breed – zie de veel genuanceerdere MER analyse van Royal Haskoning DHV / 
Grontmij - en dan wordt met alleen de kavels 1 en 2 al bijna je hele blikveld in beslag 
genomen. Helemaal geen aandacht wordt besteed aan de onvermijdelijk rommelige, 
industriële aanblik van de twee kavels. Je gaat niet alleen veel windmolens zien, maar wat je 
gaat zien wordt nog eens foeilelijk ook. Hoeven we dat niet mee te wegen? Pondera gaat er 
niet op in, de minister evenmin. Ten slotte is het maar zeer de vraag of Nederland met zijn 
zeer grote luchthaven het zal aandurven om de verlichting van de windparken s nachts 
grotendeels te dimmen –  eerst niet meer zien, dan geloven. 
  
Nog 1 ding: het idee dat de eerste verstoring in het landschap de ergste is, en iedere 
volgende successievelijk minder zwaar telt, dat idee deel ik helemaal niet. Een paar 
verspreide objecten in zee, of een klein windpark, daar liggen we niet van wakker. Van een 
kolossaal windpark, dat onze vrije zee gevoelsmatig degradeert tot een soort randmeer, zijn 
we beslist niet gecharmeerd. 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, in de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel 
uitmaken van een groter project, met nog 2 extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier 
van werken. We snappen toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het 
totale project van 2100 MW moet kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om 
te kunnen zeggen dat het wel meevalt. 
Daarnaast hebben wij veel last van laagfrequent geluid, waar windmolenparken de 
producent van zijn. De overlast die hierdoor wordt veroorzaakt, waar gemiddeld toch zo'n 
5% van de bevolking last van heeft, krijgt onvoldoende aandacht. Ook dit is een reden om 
de windmolens zover mogelijk 
Tot slot heeft Nederland nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, en straks 
één van de lelijkste. Ons woongebied zal erdoor verloederen. De minister verwacht dat de 
mensen toch wel blijven komen. Zelfs als hij daarin gelijk zou hebben, wat we nog maar 
moeten afwachten, dan zullen de meeste mensen minder genieten dan vroeger. Daarmee is 
onvoldoende rekening gehouden in de tot dusverre uitgevoerde onderzoeken. 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Deze kavelbesluiten, en de voorgenomen aanpassing van de Rijkstructuurvisie Wind op Zee, 
zijn slecht voor de Hollandse kust, voor Noordwijk, en dus ook voor ons. Ons woongebied zal 
erdoor verloederen. 
Daarnaast zijn wij gevoelig voor laag frequent geluid. Er is veel onderzoek gedaan naar de 
impact van windmolenparken in dit opzicht, vooral in landen als de US en Australie waar al 
langer zeer grote windparken worden gebouwd. De zeer indringende en zeer ver (zelfs 
tientallen kilometers) dragende lage frequenties die dit soort windmolenparken veroorzaken 
verstoren nachtrust, juist in rustiger gebieden en hebben daarnaast nog vele andere 
negatieve effecten op lichaam en psyche. Hoewel het achterhalen van de bron lastig is bij 
laag frequent geluid (wij hebben er nu een gespecialiseerd onderzoeksbureau op gezet te 
weten Microflown) hebben wij sinds het operationeel worden van Luchterduinen last van een 
vrijwel altijd in meerdere of mindere mate aanwezige brom in huis die ons hindert zowel 
overdag als vooral ook in onze nachtrust. Wij vrezen dat er ons niets zal resten te verhuizen 
als de windmolenparken te dichtbij worden gebouwd. Ook van de fauna op zee is bekend dat 
deze zeer gevoelig is voor laagfrequent geluid 
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Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Wij zijn helemaal niet tegen windenergie op zee, geenszins. Wat ons betreft zou de transitie 
naar schone energie sneller moeten gaan. De vraag is of windenergie de meest efficiënte 
vorm is, maar ook daar is ruimte voor, op IJmuiden Ver, en in onze nationale budgetten 
(door de tot dusverre te hoge reserveringen, vanwege de te pessimistische 
kostenschattingen). Stap na een kort en niet-vooringenomen aanvullend validatie-onderzoek 
over naar IJmuiden Ver, en laten we dan eendrachtig daar de schouders onder zetten, zodat 
we uiteindelijk meer realiseren dan de Energieakkoord doelstellingen! 
In Duitsland, waar de acceptatie van schone energie zeer groot is, worden de meeste 
offshore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust gebouwd, en daar is dat bewust 
beleid  https://www.wind-energie.de/en/policy/offshore. In de UK en Denemarken 
evenzeer. Waarom moet Nederland, nota bene met het dichtstbevolkte achterland, hierin 
afwijken? 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 21:00 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Kraaierslaan 
Huisnummer: 25  
Postcode: 2204 AN 
Woonplaats: NOORDWIJK ZH 
Telefoonnummer: 0252-372826 
E-mailadres: camping@dewulp.com 
Als: Organisatie 
Organisatie: Camping de Wulp 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De minister schrijft op p. 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin 
beide kavels 1 en 2 zijn ondergebracht in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, 
en dat daarmee dus de belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al heeft 
plaatsgevonden. Een mooi schot voor de boeg, maar niet zo indrukwekkend als men zich 
realiseert dat de onderbouwing van de locatie in het Nationale Waterplan (de vermeende 
lage kosten, zie hierboven) uiterst wankel is. Dit is een geval van bestuurlijke kortzichtigheid 
in de breedste zin des woords. 
 
De minister verwijst naar onderzoek door ECN naar de extra kosten van verder weg bouwen, 
op IJmuiden Ver. De kosten waar hij naar verwijst zijn niet goed onderbouwd, en 
waarschijnlijk veel lager dan de € 1,3 mld (investeringen) respectievelijk € 3 mld (totale 
kosten, inclusief rente en onderhoud) die de minister heeft genoemd. Kort samengevat: de 
meerkosten van verder weg bouwen zijn ongeveer half zo hoog als de minister zegt; verder 
weg waait het harder en zijn er dus meeropbrengsten, die onvoldoende worden 
meegewogen, en bovendien zijn er op de locatie IJmuiden Ver diverse combinatie- en 
schaalvoordelen te verwachten die op de locaties van Hollandse Kust minder of niet 
optreden.  Ik verwijs kortheidshalve naar het onderzoek dat Stichting Vrije Horizon heeft 
laten uitvoeren 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ , en naar het extreem grote verschil tussen de verwachte kosten van de eerste 
Borssele tender en de uitkomst: 7,27 ct/kWh ipv 12,4 ct/kWh excl. netaansluiting,  meer 
dan 30 % lager dus. Volop aanleiding om de vermeende meerkosten van IJmuiden Ver nog 
eens onbevooroordeeld te laten onderzoeken. 
 
Verder is de landschappelijke impact veel ernstiger dan uit de analyse van de 
ontwerpkavelbesluiten blijkt. Om meerdere redenen. Ten eerste kloppen de 
zichtbaarheidsdata niet met mijn eigen waarneming. Daar heb ik als eigenaar van een 
camping die zich al 50 jaar langs de kust bevind toevallig enig verstand van. Wij zien 
windpark Luchterduinen, op 23 km afstand van onze kust, duidelijk vaker dan de in de MER 
bij dit kavelbesluit aangegeven 17,3 % van de tijd. Die 17,3% is helemaal niet 
geloofwaardig; het is in werkelijkheid minstens het dubbele, en waarschijnlijk nog meer. De 
KNMI waarnemingen waarop de zichtconclusies van de kavelbesluiten zijn gebaseerd, zijn 
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waarnemingen over een periode in het verleden – slechts tot 2002, daarna zijn de 
waarnemingen in IJmuiden gestaakt -  waarin het zicht aantoonbaar lager was dan nu, 
vanwege de inmiddels sterk verbeterde luchtkwaliteit. Ten tweede rept het 
ontwerpkavelbesluit niet over de  dominantie van de voorziene  windmolenparken. 
Gesuggereerd wordt in de MER rapportage van Pondera  dat slechts 30% van je blik door de 
windparken wordt bezet. Maar in werkelijkheid zien mensen maar 60 graden breed – zie de 
veel genuanceerdere MER analyse van Royal Haskoning DHV / Grontmij - en dan wordt met 
alleen de kavels 1 en 2 al bijna je hele blikveld in beslag genomen. Helemaal geen aandacht 
wordt besteed aan de onvermijdelijk rommelige, industriële aanblik van de twee kavels. Je 
gaat niet alleen veel windmolens zien, maar wat je gaat zien wordt nog eens foeilelijk ook. 
Hoeven we dat niet mee te wegen? Pondera gaat er niet op in, de minister evenmin. Ten 
slotte is het maar zeer de vraag of Nederland met zijn zeer grote luchthaven het zal 
aandurven om de verlichting van de windparken s nachts grotendeels te dimmen –  eerst 
niet meer zien, dan geloven. 
 
Ik merk nog één ding extra op: het idee dat de eerste verstoring in het landschap de ergste 
is, en iedere volgende successievelijk minder zwaar telt, dat idee deel ik helemaal niet. Een 
paar verspreide objecten in zee, of een klein windpark, daar liggen we niet van wakker. Van 
een kolossaal windpark, dat onze vrije zee gevoelsmatig degradeert tot een soort randmeer, 
zijn we beslist niet gecharmeerd.  
 
 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, in de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel 
uitmaken van een groter project, met nog 2 extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier 
van werken. We snappen toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het 
totale project van 2100 MW moet kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om 
te kunnen zeggen dat het wel meevalt. 
Nederland heeft nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, en straks één van 
de lelijkste. De minister verwacht dat recreanten toch wel blijven komen. Zelfs als hij daarin 
gelijk zou hebben, wat we nog maar moeten afwachten, dan zullen de meeste mensen 
minder genieten dan vroeger. Daarmee is onvoldoende rekening gehouden in de tot 
dusverre uitgevoerde onderzoeken. 
 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Deze kavelbesluiten, en de voorgenomen aanpassing van de Rijkstructuurvisie Wind op Zee, 
zijn slecht voor de Hollandse kust, voor Noordwijk, en dus ook voor mijn campinggasten. De 
windmolens pal voor de Noordwijkse kust zullen recreanten doen besluiten hun vakantie 
ergens anders door te brengen. Dit zal negatieve gevolgen hebben voor alle ondernemers 
(toeristensector, horeca, retailers, enz) in Noordwijk, de lokale overheid en de 
werkgelegenheid. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben helemaal niet tegen windenergie op zee, geenszins. Wat mij betreft zou de transitie 
naar schone energie sneller moeten gaan. Daar is ruimte voor, op IJmuiden Ver, en in onze 
nationale budgetten (door de tot dusverre te hoge reserveringen, vanwege de te 
pessimistische kostenschattingen). Stap na een kort en niet-vooringenomen aanvullend 
validatie-onderzoek over naar IJmuiden Ver, en laten we dan eendrachtig daar de schouders 
onder zetten, zodat we uiteindelijk meer realiseren dan de Energieakkoord doelstellingen! 
In Duitsland, waar de acceptatie van schone energie zeer groot is, worden de meeste 
offshore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust gebouwd, en daar is dat bewust 
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beleid  https://www.wind-energie.de/en/policy/offshore. In de UK en Denemarken 
evenzeer. Waarom moet Nederland, nota bene met het dichtstbevolkte achterland, hierin 
afwijken? 
 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 21:02 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De minister schrijft op p. 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin 
beide kavels 1 en 2 zijn ondergebracht in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, 
en dat daarmee dus de belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al heeft 
plaatsgevonden. De onderbouwing van de locatie in het Nationale Waterplan door experts 
als zeer slecht wordt beoordeeld. Ik protesteer deze het beleid waarin gedegen onderzoek 
gewoon terzijde wordt gelegd en nog meer tegen een bestuurlijke praktijk die burgers zand 
in de ogen strooit. 
  
De minister verwijst naar onderzoek door ECN naar de extra kosten van verder weg bouwen, 
op IJmuiden Ver. De kosten waar hij naar verwijst zijn niet goed onderbouwd, en volgens ter 
zake kundige experts veel lager dan de € 1,3 mld (investeringen) respectievelijk € 3 mld 
(totale kosten, inclusief rente en onderhoud) die de minister heeft genoemd. Kort 
samengevat: de meerkosten van verder weg bouwen zijn ongeveer half zo hoog als de 
minister zegt. 
 
Bovendien waait het verder op zee harder en zijn er dus meeropbrengsten, die onvoldoende 
worden meegewogen, en bovendien zijn er op de locatie IJmuiden Ver diverse combinatie- 
en schaalvoordelen te verwachten die op de locaties van Hollandse Kust minder of niet 
optreden.  Ik verwijs kortheidshalve naar het onderzoek dat Stichting Vrije Horizon heeft 
laten uitvoeren 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ , en naar het extreem grote verschil tussen de verwachte kosten van de eerste 
Borssele tender en de uitkomst: 7,27 ct/kWh ipv 12,4 ct/kWh excl. netaansluiting,  meer 
dan 30 % lager dus. Volop aanleiding om de vermeende meerkosten van IJmuiden Ver nog 
eens onbevooroordeeld te laten onderzoeken. 
  
Verder is de landschappelijke impact veel ernstiger dan uit de analyse van de 
ontwerpkavelbesluiten blijkt. Om meerdere redenen. Ten eerste kloppen de 
zichtbaarheidsdata niet met mijn eigen waarneming. Daar heb ik als kustbewoner en 
veelvuldig strandbezoeker toevallig enig verstand van. Wij zien windpark Luchterduinen, op 
23 km afstand van onze kust, duidelijk vaker dan de in de MER bij dit kavelbesluit 
aangegeven 17,3 % van de tijd. Die 17,3% is helemaal niet geloofwaardig; het is in 
werkelijkheid minstens het dubbele, en waarschijnlijk nog meer. De KNMI waarnemingen 
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waarop de zichtconclusies van de kavelbesluiten zijn gebaseerd, zijn waarnemingen over een 
periode in het verleden – slechts tot 2002, daarna zijn de waarnemingen in IJmuiden 
gestaakt -  waarin het zicht aantoonbaar lager was dan nu, vanwege de inmiddels sterk 
verbeterde luchtkwaliteit. Ten tweede rept het ontwerpkavelbesluit niet over de  dominantie 
van de voorziene  windmolenparken. Gesuggereerd wordt in de MER rapportage van 
Pondera  dat slechts 30% van je blik door de windparken wordt bezet. Maar in werkelijkheid 
zien mensen maar 60 graden breed – zie de veel genuanceerdere MER analyse van Royal 
Haskoning DHV / Grontmij - en dan wordt met alleen de kavels 1 en 2 al bijna je hele 
blikveld in beslag genomen. Helemaal geen aandacht wordt besteed aan de onvermijdelijk 
rommelige, industriële aanblik van de twee kavels. Je gaat niet alleen veel windmolens zien, 
maar wat je gaat zien wordt nog eens foeilelijk ook. Hoeven we dat niet mee te wegen? 
Pondera gaat er niet op in, de minister evenmin. Ten slotte is het maar zeer de vraag of 
Nederland met zijn zeer grote luchthaven het zal aandurven om de verlichting van de 
windparken s nachts grotendeels te dimmen –  eerst niet meer zien, dan geloven. 
  
Ik merk nog één ding extra op: het idee dat de eerste verstoring in het landschap de ergste 
is, en iedere volgende successievelijk minder zwaar telt, dat idee deel ik helemaal niet. Een 
paar verspreide objecten in zee, is niet erg. Een kolossaal windpark, dat onze vrije zeeblik 
vernietigt, dat niet goed onderbouwd is en terwijl er betaalbare betere alternatieven zou een 
schande zijn. Hier zullen we als het zo ver zou komen nog meer spijt over hebben als over 
de lelijke jaren-70 betonbouw die vele mooie stadsbeelden hebben vernietigt! 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
In de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel uitmaken 
van een groter project, met nog 2 extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier van werken. 
We snappen toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het totale project 
van 2100 MW moet kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om te kunnen 
zeggen dat het wel meevalt. 
Nederland heeft nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, en straks één van 
de lelijkste. Ons woongebied zal erdoor verloederen. De minister verwacht dat de mensen 
toch wel blijven komen. Zelfs als hij daarin gelijk zou hebben, wat we nog maar moeten 
afwachten, dan zullen de meeste mensen minder genieten dan vroeger. Daarmee is 
onvoldoende rekening gehouden in de tot dusverre uitgevoerde onderzoeken. 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Deze kavelbesluiten, en de voorgenomen aanpassing van de Rijkstructuurvisie Wind op Zee, 
zijn slecht voor de Hollandse kust, inclusief Scheveningen. Ik voel mij daar persoonlijk zeer 
negatief door getroffen. Maar ook alle dagjesmensen zullen door dit onzorgvuldige en 
arrogante bestuurlijke beleid  hun beleving van de vrije zee verliezen. Dit zal een beleving 
van een arrogante en onzorgvuldige overheid, die de burger minacht oproepen en de kloof 
tussen burger en overheid nog meer verstoren.  Overheid wordt wakker en voorkom schade 
nu het nog niet te laat is! 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben niet tegen windenergie op zee. Wat mij betreft zou de transitie naar schone energie 
sneller moeten gaan. Daar is ruimte voor, op IJmuiden Ver, en in onze nationale budgetten 
(door de tot dusverre te hoge reserveringen, vanwege de te pessimistische 
kostenschattingen). Stap na een kort en niet-vooringenomen aanvullend validatie-onderzoek 
over naar IJmuiden Ver, en laten we dan eendrachtig daar de schouders onder zetten, zodat 
we uiteindelijk meer realiseren dan de Energieakkoord doelstellingen! 
In Duitsland, waar de acceptatie van schone energie zeer groot is, worden de meeste 
offshore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust gebouwd, en daar is dat bewust 
beleid  https://www.wind-energie.de/en/policy/offshore. In de UK en Denemarken 
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evenzeer. Waarom moet Nederland, nota bene met het dichtstbevolkte achterland, hierin 
afwijken? Herhaal de vreselijke ruimtelijke ordening fouten van betonkolossen die mooie 
stadsgezichten voor eeuwig hebben verpest niet nog eens op zee!  
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 21:20 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De minister schrijft op p. 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin 
beide kavels 1 en 2 zijn ondergebracht in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, 
en dat daarmee dus de belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al heeft 
plaatsgevonden. Een mooi schot voor de boeg, maar niet zo indrukwekkend als men zich 
realiseert dat de onderbouwing van de locatie in het Nationale Waterplan (de vermeende 
lage kosten, zie hierboven) uiterst wankel is. Dit is een geval van bestuurlijke kortzichtigheid 
in de breedste zin des woords. 
  
De minister verwijst naar onderzoek door ECN naar de extra kosten van verder weg bouwen, 
op IJmuiden Ver. De kosten waar hij naar verwijst zijn niet goed onderbouwd, en 
waarschijnlijk veel lager dan de € 1,3 mld (investeringen) respectievelijk € 3 mld (totale 
kosten, inclusief rente en onderhoud) die de minister heeft genoemd. Kort samengevat: de 
meerkosten van verder weg bouwen zijn ongeveer half zo hoog als de minister zegt; verder 
weg waait het harder en zijn er dus meeropbrengsten, die onvoldoende worden 
meegewogen, en bovendien zijn er op de locatie IJmuiden Ver diverse combinatie- en 
schaalvoordelen te verwachten die op de locaties van Hollandse Kust minder of niet 
optreden.  Ik verwijs kortheidshalve naar het onderzoek dat Stichting Vrije Horizon heeft 
laten uitvoeren 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ , en naar het extreem grote verschil tussen de verwachte kosten van de eerste 
Borssele tender en de uitkomst: 7,27 ct/kWh ipv 12,4 ct/kWh excl. netaansluiting,  meer 
dan 30 % lager dus. Volop aanleiding om de vermeende meerkosten van IJmuiden Ver nog 
eens onbevooroordeeld te laten onderzoeken. 
  
Verder is de landschappelijke impact veel ernstiger dan uit de analyse van de 
ontwerpkavelbesluiten blijkt. Om meerdere redenen. Ten eerste kloppen de 
zichtbaarheidsdata niet met mijn eigen waarneming. Daar heb ik als kustbewoner en 
veelvuldig strandbezoeker toevallig enig verstand van. Wij zien windpark Luchterduinen, op 
23 km afstand van onze kust, duidelijk vaker dan de in de MER bij dit kavelbesluit 
aangegeven 17,3 % van de tijd. Die 17,3% is helemaal niet geloofwaardig; het is in 
werkelijkheid minstens het dubbele, en waarschijnlijk nog meer. De KNMI waarnemingen 
waarop de zichtconclusies van de kavelbesluiten zijn gebaseerd, zijn waarnemingen over een 
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periode in het verleden – slechts tot 2002, daarna zijn de waarnemingen in IJmuiden 
gestaakt -  waarin het zicht aantoonbaar lager was dan nu, vanwege de inmiddels sterk 
verbeterde luchtkwaliteit. Ten tweede rept het ontwerpkavelbesluit niet over de  dominantie 
van de voorziene  windmolenparken. Gesuggereerd wordt in de MER rapportage van 
Pondera  dat slechts 30% van je blik door de windparken wordt bezet. Maar in werkelijkheid 
zien mensen maar 60 graden breed – zie de veel genuanceerdere MER analyse van Royal 
Haskoning DHV / Grontmij - en dan wordt met alleen de kavels 1 en 2 al bijna je hele 
blikveld in beslag genomen. Helemaal geen aandacht wordt besteed aan de onvermijdelijk 
rommelige, industriële aanblik van de twee kavels. Je gaat niet alleen veel windmolens zien, 
maar wat je gaat zien wordt nog eens foeilelijk ook. Hoeven we dat niet mee te wegen? 
Pondera gaat er niet op in, de minister evenmin. Ten slotte is het maar zeer de vraag of 
Nederland met zijn zeer grote luchthaven het zal aandurven om de verlichting van de 
windparken s nachts grotendeels te dimmen –  eerst niet meer zien, dan geloven. 
  
Ik merk nog één ding extra op: het idee dat de eerste verstoring in het landschap de ergste 
is, en iedere volgende successievelijk minder zwaar telt, dat idee deel ik helemaal niet. Een 
paar verspreide objecten in zee, of een klein windpark, daar liggen we niet van wakker. Van 
een kolossaal windpark, dat onze vrije zee gevoelsmatig degradeert tot een soort randmeer, 
zijn we beslist niet gecharmeerd. 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, in de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel 
uitmaken van een groter project, met nog 2 extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier 
van werken. We snappen toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het 
totale project van 2100 MW moet kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om 
te kunnen zeggen dat het wel meevalt. 
Verder is er geen rekening gehouden met 5% van de bevolking die last heeft van het door 
de windmolenparken geproduceerde laag frequente geluid. Zie hieronder onder 'Wordt u 
geraakt in uw belang' voor nadere toelichting. 
Nederland heeft nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, en straks één van 
de lelijkste. Ons woongebied zal erdoor verloederen. De minister verwacht dat de mensen 
toch wel blijven komen. Zelfs als hij daarin gelijk zou hebben, wat we nog maar moeten 
afwachten, dan zullen de meeste mensen minder genieten dan vroeger. Daarmee is 
onvoldoende rekening gehouden in de tot dusverre uitgevoerde onderzoeken. 
 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Deze kavelbesluiten, en de voorgenomen aanpassing van de Rijkstructuurvisie Wind op Zee, 
zijn slecht voor de Hollandse kust, voor Noordwijk, en dus ook voor mij. Ons woongebied zal 
erdoor verloederen. 
Nog een andere en nog veel ernstiger manier waardoor wij in ons belang worden geraakt is 
door het door de windmolenparken veroorzaakt laag frequent geluid (LFG). 5% van de 
bevolking is hier gevoelig voor. Ook wij. Het als een immer malende brom waargenomen 
LFG zorgt voor een keur aan fysieke en psychische klachten, meest voorkomende hiervan is 
een permanente verstoring van de nachtrust. In landen waar al langer omvangrijke 
windmolenparken worden gebouwd, zoals de US en Australie is hiernaar uitgebreid 
onderzoek gedaan. Op dit ogenblik laten wij zelf onderzoek doen door het hierin 
gespecialiseerde bedrijf Microflown naar de bron van een vrijwel permanente brom die ons 
hindert. De resultaten van deze meting worden binnenkort opgeleverd. Opmerkelijk is in 
ieder geval dat deze brom voor het eerst is opgetreden in dezelfde tijd als het operationeel 
gaan van windmolenpark Luchterduinen. Voor ons (en met ons 5% van de bevolking in 
West-Nederland) zal met het nog dichterbij plaatsen van zulke hoeveelheden windmolens 
het leven in deze regio vermoedelijk helemaal onleefbaar worden wegens het laag frequente 
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geluid dat de windmolens veroorzaken en ons zowel overdag als vooral ook 's nachts altijd 
hindert. Ook de fauna in zee en op land heeft hier last van. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
We zijn helemaal niet tegen windenergie op zee, geenszins. Ook naar ons idee zou de 
transitie naar schone energie sneller moeten gaan. Hoewel windenergie zeker niet de meest 
efficiënte manier is om dat te doen, is ook daar ruimte voor, op IJmuiden Ver, en in onze 
nationale budgetten (door de tot dusverre te hoge reserveringen, vanwege de te 
pessimistische kostenschattingen). Stap na een kort en niet-vooringenomen aanvullend 
validatie-onderzoek over naar IJmuiden Ver, en laten we dan eendrachtig daar de schouders 
onder zetten, zodat we uiteindelijk meer realiseren dan de Energieakkoord doelstellingen! 
In Duitsland, waar de acceptatie van schone energie zeer groot is, worden de meeste 
offshore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust gebouwd, en daar is dat bewust 
beleid  https://www.wind-energie.de/en/policy/offshore. In de UK en Denemarken 
evenzeer. Waarom moet Nederland, nota bene met het dichtstbevolkte achterland, hierin 
afwijken? 
 
Reactie  
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Verzonden: Donderdag 29 september 2016 23:26 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
 
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  
De minister schrijft op p. 24 dat de aanwijzing van het windgebied Hollandse Kust waarin 
beide kavels 1 en 2 zijn ondergebracht in het huidige nationale Waterplan is gehandhaafd, 
en dat daarmee dus de belangenafweging in relatie tot landschappelijke inpassing al heeft 
plaatsgevonden. Een mooi schot voor de boeg, maar niet zo indrukwekkend als men zich 
realiseert dat de onderbouwing van de locatie in het Nationale Waterplan (de vermeende 
lage kosten, zie hierboven) uiterst wankel is. Dit is een geval van bestuurlijke kortzichtigheid 
in de breedste zin des woords. 
 
  
 
De minister verwijst naar onderzoek door ECN naar de extra kosten van verder weg bouwen, 
op IJmuiden Ver. De kosten waar hij naar verwijst zijn niet goed onderbouwd, en 
waarschijnlijk veel lager dan de € 1,3 mld (investeringen) respectievelijk € 3 mld (totale 
kosten, inclusief rente en onderhoud) die de minister heeft genoemd. Kort samengevat: de 
meerkosten van verder weg bouwen zijn ongeveer half zo hoog als de minister zegt; verder 
weg waait het harder en zijn er dus meeropbrengsten, die onvoldoende worden 
meegewogen, en bovendien zijn er op de locatie IJmuiden Ver diverse combinatie- en 
schaalvoordelen te verwachten die op de locaties van Hollandse Kust minder of niet 
optreden.  Ik verwijs kortheidshalve naar het onderzoek dat Stichting Vrije Horizon heeft 
laten uitvoeren 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroom
versnelling/ , en naar het extreem grote verschil tussen de verwachte kosten van de eerste 
Borssele tender en de uitkomst: 7,27 ct/kWh ipv 12,4 ct/kWh excl. netaansluiting,  meer 
dan 30 % lager dus. Volop aanleiding om de vermeende meerkosten van IJmuiden Ver nog 
eens onbevooroordeeld te laten onderzoeken. 
 
  
 
Verder is de landschappelijke impact veel ernstiger dan uit de analyse van de 
ontwerpkavelbesluiten blijkt. Om meerdere redenen. Ten eerste kloppen de 
zichtbaarheidsdata niet met mijn eigen waarneming. Daar heb ik als kustbewoner en 
veelvuldig strandbezoeker toevallig enig verstand van. Wij zien windpark Luchterduinen, op 
23 km afstand van onze kust, duidelijk vaker dan de in de MER bij dit kavelbesluit 
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aangegeven 17,3 % van de tijd. Die 17,3% is helemaal niet geloofwaardig; het is in 
werkelijkheid minstens het dubbele, en waarschijnlijk nog meer. De KNMI waarnemingen 
waarop de zichtconclusies van de kavelbesluiten zijn gebaseerd, zijn waarnemingen over een 
periode in het verleden – slechts tot 2002, daarna zijn de waarnemingen in IJmuiden 
gestaakt -  waarin het zicht aantoonbaar lager was dan nu, vanwege de inmiddels sterk 
verbeterde luchtkwaliteit. Ten tweede rept het ontwerpkavelbesluit niet over de  dominantie 
van de voorziene  windmolenparken. Gesuggereerd wordt in de MER rapportage van 
Pondera  dat slechts 30% van je blik door de windparken wordt bezet. Maar in werkelijkheid 
zien mensen maar 60 graden breed – zie de veel genuanceerdere MER analyse van Royal 
Haskoning DHV / Grontmij - en dan wordt met alleen de kavels 1 en 2 al bijna je hele 
blikveld in beslag genomen. Helemaal geen aandacht wordt besteed aan de onvermijdelijk 
rommelige, industriële aanblik van de twee kavels. Je gaat niet alleen veel windmolens zien, 
maar wat je gaat zien wordt nog eens foeilelijk ook. Hoeven we dat niet mee te wegen? 
Pondera gaat er niet op in, de minister evenmin. Ten slotte is het maar zeer de vraag of 
Nederland met zijn zeer grote luchthaven het zal aandurven om de verlichting van de 
windparken s nachts grotendeels te dimmen –  eerst niet meer zien, dan geloven. 
 
  
 
Ik merk nog één ding extra op: het idee dat de eerste verstoring in het landschap de ergste 
is, en iedere volgende successievelijk minder zwaar telt, dat idee deel ik helemaal niet. Een 
paar verspreide objecten in zee, of een klein windpark, daar liggen we niet van wakker. Van 
een kolossaal windpark, dat onze vrije zee gevoelsmatig degradeert tot een soort randmeer, 
zijn we beslist niet gecharmeerd.  
 
  
 
 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, in de kavelbesluiten wordt geredeneerd alsof die op zichzelf staan, en geen deel 
uitmaken van een groter project, met nog 2 extra kavels, dichterbij. Een kwalijke manier 
van werken. We snappen toch allemaal best dat je qua landschappelijke impact naar het 
totale project van 2100 MW moet kijken, en dat opknippen ervan gewoon een trucje is om 
te kunnen zeggen dat het wel meevalt. 
 
Nederland heeft nu één van de mooiste strandkusten van Noord-Europa, en straks één van 
de lelijkste. Ons woongebied zal erdoor verloederen. De minister verwacht dat de mensen 
toch wel blijven komen. Zelfs als hij daarin gelijk zou hebben, wat we nog maar moeten 
afwachten, dan zullen de meeste mensen minder genieten dan vroeger. Daarmee is 
onvoldoende rekening gehouden in de tot dusverre uitgevoerde onderzoeken. 
 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Deze kavelbesluiten, en de voorgenomen aanpassing van de Rijkstructuurvisie Wind op Zee, 
zijn slecht voor de Hollandse kust, voor Noordwijk, en dus ook voor mij. Ons woongebied zal 
erdoor verloederen. 
Ik kijk direct op zee, maar met een windmolenpark voor mijn neus wordt dit uitzicht ernstig 
belemmerd. De waarde van mijn huis zal verminderen en daarmee word ik in mijn belang 
ernstig geschaad. 
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Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik ben helemaal niet tegen windenergie op zee, geenszins. Wat mij betreft zou de transitie 
naar schone energie sneller moeten gaan. Daar is ruimte voor, op IJmuiden Ver, en in onze 
nationale budgetten (door de tot dusverre te hoge reserveringen, vanwege de te 
pessimistische kostenschattingen). Stap na een kort en niet-vooringenomen aanvullend 
validatie-onderzoek over naar IJmuiden Ver, en laten we dan eendrachtig daar de schouders 
onder zetten, zodat we uiteindelijk meer realiseren dan de Energieakkoord doelstellingen! 
 
In Duitsland, waar de acceptatie van schone energie zeer groot is, worden de meeste 
offshore windparken meer dan 30 kilometer uit de kust gebouwd, en daar is dat bewust 
beleid  https://www.wind-energie.de/en/policy/offshore. In de UK en Denemarken 
evenzeer. Waarom moet Nederland, nota bene met het dichtstbevolkte achterland, hierin 
afwijken?  
 
  
 
 
Reactie  
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Rijkswaterstaat Zee en Delta 

Afedeling Vergunningverlening 

Bezoekadres: Lange Kleiweg 34 

2288 GK Rijswijk 

Postadres: Postbus 556 

3000 AN Rotterdam 

2gth September 2016 

Deal 

BT 

Our ref; 

You·r ref; 

Re: Dutch National Water Plan revision: Flling to 'Ontwerp-Rijksstructuunlisie Windenergie op Zee 
Aanvulling gebied Hollandse Kust', 'Borssele Offshore Wind Farm Zone 1, Il, Hl, IV & V', Zuid Holland & Noord 
Holland Offshore Wind Development Parks. 

1 corifüm that BT as owner of Farland-North and tn SeaMeWe3, TAT14 & UK NL14 submarîne cabtes, lodge an 

objection (and intend to lodge an appeal) againstthe Borssele sites 1,11, Jll,IVand V decisions by the Minister of 

Economie Affairs, and the 'Cable Maintenance Zone:' decisions made in the National Water Plan and proposed 
amended Water plan. Please confirm receîpt of thîs letter, and advîse us of the process, t îmeline and data that 
we must supply in order to fortnally lodge an appeal? We also request that any additronal instructions for the 

appeal process are provided to BT in Englisti, in order to expedite things as quickly as possible. BT reserves any 
and al l rights to brîng proceedings (including, without limitation, any other rights of appeal or objection), al l, 

other rights, remedies and claims that lt may have naw or in the future. 

Bî reiterates that fo( any wind par~ development that Is within 1 Nautical Mile from any in service submarine 

telecommunication cable, it is standard and w1dely accepted lndustry Practice for the relevant asset owners to 
agree Prox1 mity & Crossing Agre:ements prior to the development being consented. Th1s pract1ce has been 
foHowed for other offshore wind farm developments ln the EU. 

BT's ground for objectton to the cable Maintenance Zones stipulated in the Dutch National Wate' Plan, the. 
consultation process followed and the separation dîstances proposed by the. Borssele development are: 

(1) they are outside the requirements of any publidy available National or International Guidelines or 

Recommendations, 
(2) they do not require a Proximity Agreement to be reached between the parties, 
(3) they wouJd contravene The Netherlands obligations under UNCLOS (Unlted Natlons Convention on the 

Law of the Seël 1982\ Artfcle 79, 

Senior Marine & Offshore liaison 
Mauager 

BT Technology, Service & Operations 
BT Suhsea Centre of Excellence 
18-20 Millbrook Road East 
Southampton, S015 1HY 
United Kingdom 

8r-1th:h TrJrC'om m11nir:1lions lllc 
ll.<!listorod nfli<.: 
M 1 Nc.wga1e Stree:1 
Lnn<l.-n t;n A 7 Al 
ltcgi"crC\I in 6nglood.\I" l ~flO(K\<t 

www.bl.t•om 
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(4) they 1nclude prox1m1ty d1stances that w1ll prevent the safe & timely maintenance of the subsea 

infrastructure for both BT and the windfarm development, and 
(5) they do not require a Crossing Agreement to be reached between the part1es 

In s1mple terms, we believe the followmgshould apply 

• Where the separat1on between f1xed offshore wind turbine structures and live submarine 
telecommun1cat1on cables 1s less than 1 Naut1cal m1le1 a Prox1m1ty Agreement must l:;ie reached 

between the part1es before the develópment proceeds Further, where the developer's cables cross 
any live submar1ne telecommunicat1on cable, a Crossing Agreement must also be reached before the 

crossing occurs 

We further beheve regarding thè d1stance between turbine structures and telecommunicat1on cables, that 

• Where the separat1on d1stance 1s less than 750m, the impacts are acknowledged to be HIGH To our 

knowledge, no satisfactory techn1cal or commercial solut1on, and/or reasonable Prox1m1ty Agreement 
has been reached anywhere 1n the world 

• Where the separat1on d1stance is less than lOOOm but greater than 750m, BT acknowledge the 

impacts are MEDIUM, and that Prox1rn1ty Agreement should normally be reached between the part1es, 
prov1ded some reasonable requirement s and compensat1on are met by the developer 

• Where the separat1on 1s greater than lOOOm, BT acknowledge the impacts are LOW, and that 
Prox1m1ty Agreement should be eas1ly reached between the partu~s 

As d1scussed at the recent meeting (m1nutes attached), the SOOm Ma1ntenance Zone st1pulated 1n the Dutch 
Nat1onal Water Plan, and 1mplemented 1n the Borssele development creates a HIGH impact s1tuat1on wh1ch 
11mpedes and pre;ud1ces' the ab1hty of BT or 1ts MA (Mamtenance Authonty) to safely repa1r the 
telecommun1catrons cable tn a t1mely manner, usmg the ex1stmg & estabhshed techniques of the ACMA 
{Atlant1c Cable Mamtenance Agreement) 

Fot clar1ty, we understand that The Netherlands 1s a s1gnatory to UNCLOS (Un1ted Nat1ons Convent1on on the 

Law of the Sea 1982), and that Art1çle 79 (2. & 5) of UNCLOS requ JTes that up.on the Contmental Shelf, a Coasial 

State shall not 11mpede the laymg or mamtenance of extstmg cab/es' and 'when laymg submarme cab/es or 
p1pelmes, States shall have due regard to cab/es or p1pelmes af ready m pos1t1on In part1cular, poss1b//1t1es of 
repamng ex1stmg cab/es or p1pelmes shall nat be pre1ud1ced' BT beheves that desp1te our prev1ous 

representat1ons and proper input into the stakeholder process over the last 18 months or more, the actmns of 
the Dutch government would contravene these obltgat1ons 

BT also re1terate that we rema1n confused abou t the sequence and t1m1ngs of the va nous development 

act1v1t1es, consultations and appeals process wh1ch are ongomg 1n 'the Dutch Offshore sector at the moment lt 
appears that there area number of act1v1ties running 1n parallel (Borssele 1 & Il, Borssele 111 & IV, Borssele V, 
Nat1onal Water Plan (Outs1de 12 NM limit), Nat1onal Wë!ter Plan (inside 12 NM limit), Zuid Holland and Noord 
Holland) all of wh1ch potent1ally impact our ass-ets, and for wh1ch the outcomes of one act1v1ty affect the 
potent1al solut1ons available Jn another Your ass1stance w1th understanding the 1nterrelat1ons between th1s 

comphcated set of act1v1t1es would be kmdly apprec1ated 

Please be assured of our continued des1re to part1c1pate openly and pro-act1vely m d1scuss1ons, we look 
forward to your response at your earhest opportumty, 

Vourssincerelv. 

Senior Marine & Offshore L1a1son Manager 

Attachments M1nutes Meeting 3 rd August BT, M 1rnstrv of Econorrnc Affa1rs & R1Jkswaterstaat, ESCA Gu1de:llne 6 
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marine 

To: 

Attn: 

Your Ref: 

Netherland Enterprise Agency. 
Rijksdienst voor Ondernemend (RVO). 

P.O. Box 8242, 3503 RE Utrecht. 
The Netherlands. 

WOZ1600029 

fntl ependen1 MJrine lnfrastructure Experr ise 

Primo Marine 

Haringvliet 76 

3011 TG Rotterdam 

The Netherlands 

t +31 (0)10 240 98 21 

f +31 (0)10 240 98 23 

e info@primo-marine.com 

i www.primo-marine.com 

Our ref: 

Date: 

0417 _RVO _ Cable-Repair _MOM_ 0001_Rl_ 00_160809 

gth July 2016 

Subject: Cable Repair within Wind Farm Zones 

Dear 

The following is the notes from the meeting between RVO and British Telecom, held on the 3rd August. 

1.0 Meeting Details 

The meeting details are presented below in Table 1 - Meeting Details. 

Date: 3'0 August 2016 

l ocation BT Subsea CoE 
18-20 Millbrook Road East 
Southampton 
5015 lHY 

Time 11:00 to 16:00 (BST) 

Attendees 
RVO 

Ministry of Economie Affairs 
British Telecom 

Primo Marine 
Primo Marine 

Table 1 - Meeting Details 

Our reference: 417 _RVO_Cable-Repair_MOM_0001_Rl_00_160809 
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l m.tependerit M.:iririe lnfra1trudure [Jtpert ise 

2.0 The Notes 

The notes from the meeting are presented below in Table 2 - Notes of Meeting. 

Notes lnltials Comment 
Opening> Welcome, lntroductions, Facilities & All 
Safety (Fire}. 

Meeting Format noted as Without Prejudice and 1 Agreed bath parties. 
Reservation of Rights. 

Meeting outlined to achieve better Agreed by 1 (however also noted, at 
understanding of each parties (posit ion), the key present BT perceive there is an issue and 
views and issues at stake, always aiming for are concerned. See this experience 
practical solutions (compared to legal forms). si mi lar to an occurrence du ring 2010 

with Dong (referencing an Offshore 
Wind Farm, within the Irish Sea, which 
end in litigation). 

Presentation > Titled "Roadmap towards 4,500 LJ This presentation was provided to 
MW offshore wind power in the NetherlandsN update the current positron and 

commence the discussions. 
The following key points were presented: 

• The roadmap (slide 3 and 4) . 

• Designated Areas (slide 5) . 

• Approach Government vs Market (slide 

6). 

• Wind Farm Site Decisions (EIA) {slide 7) . 

• Wind Farm Site Decisions (Existing 

Cables) {slide 8). 

• Grid Connection {slide 9) . 

• Grant & permit Tendering (slide 11) . 

• Grant & permit Tendering (slide 12) . 

• Site lnvestigations {slide 13) . 

• Communications (slide 14) . 

• Progress (slide 15 to 17) . 

• Government vs Market (slide 18) . 

• Public Law vs Private Law (slide 19) . 

Other main points mentioned were: 

1. The passing of Dutch Statute & Law. 

2. The cost objectives were achieved. 

3. The seriousness of the 

programme/project i.e. (no of parties 

tendering, awards and construction 

programme etc.). 

4. The establishing of maintenance zones 

and rules {based on guidance, overall 

best practise). 

5. The rules in terms of boundary lines for 

developers (rotar design). 

Our reference: : 0417 _RVO_Cable-Repair_MOM_0001_ R1_00_160809 
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Independent M~rine lnfrastrut ture lxperfoe 

Notes lnitials Comment 
6. The design itself, less crossings. 

Reference to slides 3 to 5 
asked if si mi lar to the German model 

- stated no, but as close to in 
comparison with UK model. 

also asked if RVO is si mi lar to Crown 
Estates. 

informed differences principally 
due to EEZ. 
Reference to slide 6 

asked genera! information on 
progress. 

updated seriousness of all bidding 
parties and winning tender (in terms of 
Dong) and referenced the value of 
bonds required for tendering and 
construction. 
Reference to Slide 7 & 8 

explained the approach to define all 
the windfarm rules and requirements 
i.e. design characteristics. 

explained the maintenance zones, 
boundary rules, less crossings etc. i.e. 
SOOm + additional turbine distance of 
half rotor diameter+ Stopping Turbines 
etc. 

stated the maintenance zones must 
be 1000 meters either side and 
referenced 2010 case with Dong. 

' informed such guidance has 
been subsequently updated since 2010 
and referenced 500 meters as per: . International Cable Protection 

Committee {ICPC) 
Recommendation 13 - The 
Proximity of Offshore 
Renewable Wind Energy 
lnstallations and Submarine 
Cable lnfrastructure in National 
Waters. Issue: 2A Issue Date: 
26 November 2013 . Subsea Cables UK SCUK -
Guideline No 6, Issue 4, August 
2012.The Proximity of Offshore 
Renewable Energy lnstallations 
& Submarine Cable 
lnfrastructure in UK Waters. . ESCA (SCUK rebranded) -
Guideline No. 6, Issue 5, March 
2016.The Proximity of Offshore 

Dur reference: : 0417 _RVO_Cable-Repair_MOM_0001_ R1_00_160809 
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Independent M.:irine lnfra1tructure l:xperfae 

Notes lnitials Comment 
Renewable Energy lnstallations 
& Submarine Cable 
lnfrastructure in UK Waters. 

1 noted above as not aware of updates 
and will check and revert. 

1 also outlined maintenance 
zones followed guidance in the wider 
sense i.e. also encompasses good 
practise from power (export & inter-
arrays) and oil and gas sectors. 
Reference to Slide 9. 

1 noted dates of operation and 
perceived the pressure to be on other 
parties to agree. 

indicated this is not the case i.e. 
statute, progress mechanisms allowed 
plus it is in the interests of all parties to 
agree. 

' reminded crossing and proximity 
agreements are in the interests of both 
parties. 
Slides 10 to 13 provided an informal 
generic discussion and a better 
understanding of the field lay-out. 
Slide 15 
- 1 confirmed he had received all the 
information i.e. GIS etc., however is still 
reviewing. 
Slide 16-20 

1 questioned "lrrevocable" and 
claimed this is not correct, if BT had an 
issue they could reverse decisions. 
- reminded them of the Outch 
Statute, plus the opportunity to 
comment during consent meetings 
including a meeting on October 2015 
and no objections were raised. 

further issued a copy of the letter 
received from Oeutsche Telecom, to the 
effect they will not be appealing. 

1 claimed no knowledge of this letter 
and will revert. 
- , confirmed the role being played by 
ETA would be clarified. 
The end of the presentation. 

1 informed there is an issue and he has 
raised an escalation paper to his 
management. 
- stated there is requirement to 
understand if it's a real or perceived 
issue. 
- 1 then informed, BT's perception is of 
the Outch government, passing over the 
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Notes Initia Is Comment 
responsibility for BT to negotiate with 
the developers. 

stated this is not the case, they 
remain actively involve and Borssele 1 
and 2 are the first of many 
developments. Plus there are trying to 
form a basis for proximity and crossing 
agreements. 

also reminded there was an 
open consent round, which BT had an 
opportunity to comment towards. 

also reminded guidance and best 
practise had been included in providing 
the maintenance zones and the rules. 

1 {in terms of real or perceived issue. 
Claimed) all BT cables are installed in 

open waters and presently there are 
being restricted. 

' referenced the fact that guidance 
and best practises had been included in 
allowing for maintenance zones. 

requested, whether the issue in 
2010, was BT being provided less of a 
maintenance zone 

did not state the space but stated 
the zone was 1000 meters either s ide. 

reference two players Global Marine 
(GMSL) and Orange Marine as reasons 
for requiring more space. 

informed that both players are now 
more active in Inter-Array and Power 
Lay since 2010, would they not bring 
these practises into telecom repair. 

' reminded the space required 
for power cab Ie re pair and inter-array 
lay i.e. how close the vessels are to 
structures. 

'stated statistically the damage 
caused by DP vessels against structures 
is low according to IMCA stats. 

maintained the present Master 
Mariners, required the space of 1000 
meters to complete the operations, 
especially in terms of insurance 
(requiring an extra 500 meters for DP1 
vessels). 

The question was asked as to whether 
the issue is operations or insurance (this 
was not clarified). 

BT perceive there is an issue. 
Counter points, guidance +best practise 
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Notes Initia Is Comment 
being updated since 2010, maintenance 
zones have been allowed for, 
maintenance rules have been factored 
in, organising vessels better suited to 
respond would resolve. Plus players 
selected i.e. Orange and GMSL are now 
both in the OWF market (in comparison 
to their respective position in 2010). 

lt was agreed for all parties to continue 
discussions. 

BT presentation. Lt This presentation was provided to 
update the run-ent position and to 
continue discussions. 

The following key points were presented: 

• BT Customers & Contractual 

commitments. 

• System ownership (Farland, TAT14, 

SMW3). 

• System Fault histories . 

• Requirements to repair in timely 

manner, agreed service levels. 

• ACMA History & Contractual 

arrangements. 

• BT Experience - Irish Sea . 

• Impacts- Low (+/-1000m), Medium(+/-

750m), High(+/- SOOm). 

• lnternal / External decision making 

process. 

Other main points mentioned were: 

1. BT are not largest but best 

connected/oldest Telecom Company in 

the world. 

2. Not able to provide the details of all 

their clients, however several clients are 

provided a gold service (very high 

availability). 

3. Presently repair ship leaves port within 

24 hours. 

4. Overall fix including sailing is shallow 7 

days, deep-sea 21 days (repairtime is 

106-110 hours). 

5. BT considers an impact to dient service 

- BT will often state no. 

questioned the reference to impact 
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Not es lnitials Comment 
1 stated access, spares, time and 

availability. 
1 stated in terms of ACMA includes 56 

parties, there all work together in case 
two cables are damaged re priority, and 
pricing is based on a per KM basis. 

1 also stated the AMCA contract 
expired end Aug 2016, but is being 
renewed to be in place January 2017. 

asked if AMCA had taken into 
account developments such as OWF in 
the UK, Belgium, Netherlands and 
Germany etc. 

1 confirmed it does consider new 
governmental requirements, however 
for many parties their vessels are 
contracted on the basis of open-waters, 
OWF are restricted these waters and DP 
vessels are not allowed to carry-out 
repairs. (No clarification if reasoning was 
Master Mariner refusal or lnsurance). 
- 1 confirmed this issue with OWF will 
increase and AMCA should attempt to 
consider it more, by increasing the DP2 
footprint. 

1 stated there are too many differing 
parties and factors, happy to increase 
the DP2 footprint but who will pick up 
the tab. 

reminded BT it's surely a safety issue 
and ensuring the Pierre de Fermat (DP2) 
vessel which is a perfectly capable 
vessel, should be prioritised towards the 
North Sea. 
- 1 agreed but reminded the vessels are 
stationed/assigned by on statistica! 
likelihood of damage (and therefore 
there could be none availability of Pierre 
de Fermat). 

also stated several vessels are 
presently not available or on location, so 
why - should others picking up the tab, 
is it not about improving location and 
placement of vessels. 

1 once again stated assignment is 
based on statistica! likelihood and BT's 
open waters in being restricted, which is 
causing an issue. 

stated however considering the 
growth of OWF' s, AMCA had an 
opportunity to review this issue when 
tendering for the revised contracts. 

1 informed TAT14 has six to seven 

Dur reference: : 0417 _RVO_Cable-Repair_MOM_0001_R1_00_160809 

Page: 7of11 

Primo Marine is a registered name of Primo Consultants Rotterdam B.V. Registered at Chamber of Commerce, Rotterdam nr. 24296958, v A T. NL 8082.49289 Bo1 



Notes lnitials 

Dur reference: : 0417 _RVO_Cable-Repair_MOM_0001_ R1_00_160809 

Page: 8of11 

0079 

Independent M.:irine lnfr<'lstrut ture upert ise 

Comment 
parties, Trans-Atlantic is of less concern, 
but European aspect is, with KPN having 
the mandate, however all parties must 
agree prior to signing. 1 also informed 
KPN seem to have an issue with the 
current approach being taken. 

informed not aware as not 
mentioned in on-going dialogue and KPN 
have draft proximityagreements. 

also whether it is considered the 
lead-party with the mandate, would be 
backed, due to relationships as they 
would only bring back an agreement, if 
they were confident and expected all 
parties to sign and would be 
disappointed otherwise. 

stated on the whole the parties 
work together and do agree, however 
nothing should be expected 
automatically. 

1 informed SMW3, BT will try and 
facilitate however Deutsche Telecom 
has the mandate, again full agreement 
of all parties to sign. 

referenced the letter. 
informed he had read, but needs 

more time to discuss and also believes 
there will be challenges to the zone 
within German Waters . 

1 informed Farland was super 
sensitive. 

informed there should not be such 
an issue due to the maintenance zone 
being more than 1000 meters (up to 
1500 meters). 
The GIS and development plan was 
reviewed to obtain a better 
understanding BT had mistaken 
development 5 for structures, BT stated 
with more information they will revert 
to their maintenance suppliersto review 
whether a fix could be completed. 

' ' reminded this is more than the 
guidance. 

reminded rules on the 
maintenance zone including fishing and 
anchoring. 

stated, will rules prioritise a cable 
repair in a shipping lane. 

indicated these regulations are 
naturally in place. 

stated rules are ignored, plus cable 
issues are also related to age and 
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Notes Initia Is Comment 
manufacturing. 

also feels there is a shipping lane 
over the cable. At present they can fix in 
sea-state 6 (open waters) with DPl, and 
issues are being placed on them. 

once again, went back over the 
field lay-out for the available space to 
improve BT's understanding. 

restated he will revert to 
maintenance suppliers fixing the cables. 

' reminded prioritising the DP2 vessel. 
1 asked whether BT /DT and KPN with 

Dutch Government involvement should 
work together with the supplier 
maintenances. 

didn't agree with approach, 
principally having no say/relationship 
with the maintenance suppliers. 

did agree any question 
asked should be open and transparent. 
- reminded the phrasing of 
questions are important in terms of new 
information such as field lay-outs, 
updated guidance, updated approach 
being taken by the companies into OWF 
etc. 

Construct ive Concepts ' requested if AMCA were allowed 
to go to the spot market, especially with 
current availability and secure a DP2, 
indicated prices might be lower than t he 
present agreement. 

stated yes, but who picks up the tab. 
' reminded location of DP2 strategy 

could overcomBnaturally. 
Technica! ' discussed as to whether many other 

methods have been considered i.e ROV, 
the lay-away methods in terms of 
approach, grapnel in water-depths. 

stated yes, ROV's are adopted, but 
not always possible to locat e cable 
(therefore grapnel is needed), lay away 
methods are always reviewed and 
improved. The issue is DPl, Master 
Mariner and lnsurance. 

.and also requested whether 
a cheaper methodology has been 
considered i.e. use ofTugs. 

stated he believes there are issues, 
but will revert to the maintenance 
suppliers. 

once again reminded the 
maintenance zones+ boundary line, 
which had been factored, in comparison 
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Maintenance Zones 

Guidelines 

Space 

Historica! repairs 

Other 
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Comment 
with Belgium for SMW3 (less space by 
Royal Decree). 
- 1 perceives the Belgium Royal Decree 
will be challenged and moved. 

1 once again perceived the Dutch 
Government were just passing on the 
issue. 

and - once again reminded 
guidance i.e. defined zone+ rotar design 
i.e. no over-hanging + rules. Also 
openness of consent and no comments, 
plus finally Borssele 1 and 2, being the 
first of many OWF's (so future 
relationships is important to all parties). 

stated once again guidance has been 
amended since 2010 to 500 meters 
(which is considered as a given) + 250 
hazard which is a consideration (this is 
an interpretation, which should be 
reviewed). 

informed although the wind 
turbine/ rotor diameter is not depicted 
it would roughly be 80 to 100 meters. 
Therefore with exclusion of Farland, 
other cables have 580 to 600, against a 
potential 750 (500+250). Therefore is it 
not best to develop a repair plan in this 
area. 

- presented a spreadsheet of 
required distances in meters (note 
spreadsheet accidentally adds water 
depth) and remaining meters for all the 
vessels assigned to ACMA, working at 
20, 30 and 40 meter water-depths. 
The calculation was based on a recent 
Crown-Estates report including lay-back 
+ run-on+ vessel length. 
The result clearly shows the existing 
maintenance zone to be applicable. 

stated he will review, but concerned 
it doesn't allow for Electroding. 

stated this method according to the 
guidance is allowed for within the 500 
meter zone. 

1 assessed that since the three cab les 
went in around 2000, within the WF 
zone a number of repairs have been 
made: 
TAT14-3 repairs 
SMW3 - 7 repairs 
Farland - 0 repair 

1 requested whether re-routing the 
telecom cables had been considered. 
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Notes lnitials Comment 
stated yes, however more issues 

and cost would result due to South Side 
being Port of Antwerp and North West 
resulting in a corridor under Belgium 
law. Corridor is in regard to the routing 
of all pipelines and cables. 

also reminded the field has been 
designed to reduce the amount of 
crossings. 

Study 1 requested whether the Dutch 
Government would consider a funded 
study or his time to engage with his 
supplier (as his management would 
want time recovered) . 

. considered it odd that the 
maintenance suppliers would charge for 
responding. 

also stated any future study by 
the Dutch Government would mean 
correct approach in terms of tendering, 
scopes of work, management ofwork 
and parties involved. 

Fin al Agreed all round there was a better 
understanding and further time is 
required for review. 

also remind it is in the interest of all 
parties to work together. 

Table 2 - Notes of Meeting 
3.0 Summary 

The above reflect the notes taken du ring the meeting. 

Yours sincerely, 

Daryl Lynch 
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Document	History	

Any	party	wishing	to	propose	a	change	to	this	document	should	address	the	proposed	change	
to	the	Chair	of	the	Renewables	and	Power	Cables	(RPSG)	Subgroup	of	The	EUROPEAN	SUBSEA	
CABLES	ASSOCIATION	(ESCA).	The	RSG	will	then	review	the	proposed	change	and	consider	re
convening	the	Technical	Working	Group	("TWG")	to	discuss	the	proposal.	Once	the	RSG	(and	
TWG,	if	appropriate)	are	satisfied,	their	findings	and	the	revised	document	will	be	presented	
to	 the	ESCA	Plenary	and	other	 respective	bodies	 for	approval.	Only	when	all	parties	have	
approved	the	changes	will	the	document	be	re issued.		

All	changes	to	this	document	will	be	recorded	in	the	tracking	table	below.	
	

Issue	No.	 Name	 Comments	 Date	
1	 	 Initial	Issue	 Oct	2003	
2	 	 Revision	to	format	 Sept	2006	
3	 Interim	revision	–	text	and	added	

diagrams	to	account	for	Multiple	turbine	
arrays	

Sept	2010	

4	 	 Major	revision	and	re write	with	cross
sector	input	via	a	TWG	

Aug	2012	

5	 Secretary	 Rebranding	to	ESCA	 	Mar	2016	
	

This	document	is	the	result	of	a	successful	collaborative	exercise	involving	a	wide	range	of	
industry	 and	 stakeholder	 representatives.	 It	 is	 the	product	of	 a	best	practice	 approach	 to	
minimising	the	prospect	of	future	disputes	whilst	maximising	seabed	development	through	
the	 adoption	 of	 the	 principle	 of	 sharing	 the	 seabed	 in	 a	 manner	 that	 is	 both	 safe	 and	
sustainable.		

The	authors	would	 like	to	thank	DECC,	BIS/DCMS,	MMO,	Marine	Scotland	and	OFGEM	for	
their	support	in	the	process	leading	to	the	generation	of	this	document.	

Disclaimer		

The	information	contained	in	this	document	has	been	compiled	by	the	Renewables	Sub Group	
("RSG")	of	ESCA,	this	being	the	successor	organisation	to	SUBSEA	CABLES	UK	(SCUK),	which	
succeeded	the	United	Kingdom	Cable	Protection	Committee	("UKCPC").		

This	 document	 is	 based	 upon	 the	 combined	 experience	 and	 knowledge	 of	 the	 submarine	
telecommunication	 cable	 industry,	 the	offshore	 renewable	 energy	 industry	and	The	Crown	
Estate.	 It	 is	 published	 in	 good	 faith	 with	 the	 aims	 of	 promoting	 the	 highest	 standards	 of	
construction,	 operability,	 reliability,	 maintainability	 and	 safety	 in	 the	 subsea	 cable	
environment.		

Whilst	we	reasonably	believe	the	information	contained	herein	to	be	valid,	it	 is	up	to	those	
who	may	seek	to	rely	on	such	information,	to	satisfy	themselves	as	to	its	accuracy.	ESCA	and	
all	the	other	named	associations	and	entities	responsible	for	the	information	contained	in	this	
document	and	its	compilation	make	no	warranties	as	to	its	accuracy	and	can	accept	no	liability	
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(direct	 or	 indirect)	 for	 any	 errors	 in	 the	 information	 or	 for	 any	 losses	 or	 other	 adverse	
consequences	arising	from	its	adoption.		

It	 is	 the	 intention	of	 this	 document	 to	give	guidance	and	 to	 facilitate	discussions	between	
effected	parties,	but	it	is	not	intended	to	replace	such	discussions,	nor	is	it	intended	to	require	
any	affected	party	to	behave	in	a	certain	way	or	remove	the	right	of	any	such	party	to	take	its	
own	commercial	decisions	in	relation	to	any	of	the	issues	raised	in	this	document.	
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1 DEFINITIONS	&	ABBREVIATIONS	
ALARP	 	As	Low	As	Reasonably	Practicable	

BIS	–	Department	for	Business,	Innovation	and	Skills	

DCMS	–	Department	for	Culture,	Media	and	Sport	

COLREGS	–	Convention	on	International	Regulations	for	Preventing	Collisions	at	Sea,	London	
20	 October	 1972,	 (as	 enacted	 in	 the	 UK	 by	 The	Merchant	 Shipping	 (Distress	 Signals	 and	
Prevention	of	Collisions)	Regulations	1996	

DECC	–	Department	for	Energy	and	Climate	Change	

Developer	 	An	entity	undertaking	marine	development	within	UK	EEZ/REZ	and	Territorial	
Waters		

DOW	–	Depth	Of	Water	

DP	–	Dynamic	Positioning	

DPO	–	Dynamic	Positioning	Operator	

EIA	–	Environmental	Impact	Assessment	

ESCA	–	European	Subsea	Cables	Association	(formerly	SCUK	and	UKCPC)	

FEED	–	Front	End	Engineering	and	Design	

Hazard	Area	–	That	area	centred	around	an	individual	OREI	structure	adjacent	to	a	submarine	
cable,	which	reflects	the	OREI	structure’s	status	as	a	hazard	for	any	vessel	operating	on	said	
cable.	The	radius	of	the	Hazard	Area	shall	be	agreed	based	on	the	level	of	risk	to	the	vessel	
and	the	vessel’s	own	capability.	

HSE	–	Health	and	Safety	Executive	

ICPC	–	International	Cable	Protection	Committee	

IPC	–	Infrastructure	Planning	Commission	

ISM	–	International	Safety	Management	

LARS	–	Launch	and	Recovery	System	

MMO	–	Marine	Management	Organisation	

MOU	–	Memorandum	Of	Understanding	

National	Infrastructure	Directorate	–	body	replacing	the	IPC	under	the	Localism	Act	

NM	–	Nautical	Mile	(1.852	km)	

O&M	–	Operations	and	Maintenance	

OFGEM	–	Office	of	Gas	and	Electricity	Markets	

OREI	–	Offshore	Renewable	Energy	Installation	

OWF	 –	 Offshore	 Wind	 Farm	 including	 associated	 structures	 such	 as	 Met	 Masts	 and	
Substations	
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REA	–	Renewable	Energy	Association	

ROV	 	Remotely	Operated	Vehicle	

RUK	–	RenewableUK	

SCUK	–	Subsea	Cables	UK	(formerly	UKCPC)	

Stakeholder	 	An	entity	who	is	a	seabed	user	or	a	party	with	vested	interest	within	the	UK	
Exclusive	Economic	Zone	

Submarine	Cable	 	An	underwater	telecommunication	or	power	or	control	cable	

The	Crown	Estate	 	The	organisation,	established	by	an	Act	of	Parliament,	which	manages	the	
hereditary	estates	of	the	Crown	on	behalf	of	the	UK		

TWG	–cross	sector	Technical	Working	Group	 (comprising	representatives	 from	ESCA,	RUK,	
REA	and	The	Crown	Estate)	

UNCLOS	 	United	Nations	Convention	on	the	Law	of	the	Sea	

WTG	–	Wind	Turbine	Generator	

Zero	Impact	 	A	development	/	activity	that	has	no	impact	upon	a	Stakeholder.	

2 EXECUTIVE	SUMMARY	
This	document	(referred	to	as	the	"Guidelines")	provides	guidance	on	the	considerations	that	
should	 be	 given	 by	 all	 Stakeholders	 in	 the	 development	 of	 projects	 requiring	 proximity	
agreements	between	offshore	wind	farm	projects	and	subsea	cable	projects	in	UK	Waters.		
The	 Guidelines	 address	 installation	 and	 maintenance	 constraints	 related	 to	 wind	 farm	
structures,	 associated	 cables	 and	 other	 submarine	 cables	 where	 such	 structures	 and	
submarine	cables	will	occupy	proximate	areas	of	seabed.			

The	Guidelines	discuss	in	section	1	some	of	the	key	factors	determining	proximity	limits	to	
be	 taken	 into	 account	 in	 reaching	 proximity	 and	 crossing	 agreement.	 	 Further	 details	 are	
provided	in	Annex	A.	

The	importance	of	early	Stakeholder	consultation	should	be	appreciated	at	the	outset	and	it	
is	recommended	that	this	is	actioned	as	early	as	possible	as	in	section	2	and	further	expanded	
in	 Annex	 B.	 	 The	 location	 of	 existing	 seabed	 infrastructure	 within	 potential	 project	
development	areas	could	have	a	significant	impact	upon	the	layout	or	location	of	a	project	
and	its	design.	Discussion	and	Stakeholder	engagement	are	considered	to	be	the	cornerstones	
of	generating	the	greatest	opportunities	for	a	successful	outcome.	

The	Guidelines	are	not	intended	to	provide	a	prescriptive	solution	on	proximity	but,	in	section	
3,	offer	some	guidance	for	 indicative	separation	distances	 that	are	 intended	as	a	starting	
point	for	Stakeholder	discussions.	
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The	 Guidelines	 provide	 guidance	 in	 section	 4	 on	 a	 process	 for	 determining	 site	 specific	
proximity	 limits	 including	 factors	 to	consider	within	risk	assessments	 that	may	be	used	to	
help	 inform	proximity	discussions	and	agreements.	A	 checklist	of	 key	 issues	 is	 included	 in	
Annex	 C.	 The	 Guidelines	 also	 propose	 some	 basic	 principles	 to	 form	 the	 foundation	 of	
discussions	on	 safe	 and	 appropriate	 solutions	on	 a	 case	by	 case	basis,	 including	potential	
mitigation	measures.		

Once	the	parties	have	agreed	site specific	proximity	limits,	the	final	step	in	the	process	is	the	
drafting	of	a	proximity	agreement	with	accompanying	method	statement.	Section	5	provides	
guidance	on	this	topic.	

The	Guidelines	also	contain	guidance	in	section	6	on	how	to	deal	with	multiple	cable	crossings	
in	 close	 proximity.	 Depending	 upon	 site	 specific	 layout,	 this	may	 need	 specific	 attention,	
particularly	with	the	increasing	size	of	offshore	wind	farms.		

It	is	expected	that	the	Guidelines	will	provide	the	underlying	basis	upon	which	all	Stakeholders	
can	reach	a	mutually	acceptable	proximity	agreement.	In	the	event	that	proximity	discussions	
falter,	an	ultimate	recourse	in	the	form	of	a	dispute	resolution	process	is	outlined	in	section	
11.	

3 SCOPE	OF	THE	GUIDELINE	
The	scope	of	the	Guidelines	with	respect	to	the	proximity	distances	and	water	depths	that	it	
should	be	applied	to,	is	summarised	in	Figure	1	below	and	the	following	text.		

Proximity	distances	

	
Figure	1:	Proximity	distances	considered	in	the	Guidelines	
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The	regulatory	framework	surrounding	this	document	is	based	upon	current	UK	practices.	It	
is	 the	 consideration	of	 the	Guidelines	 that	no	proximity	agreement	 is	 required	where	 the	
minimum	 approach	 of	 planned	 subsea	 development	 and	 planned/existing	 subsea	
infrastructure	 exceeds	 one	 nautical	 mile	 (1NM)	 (1.852	 km).	 However,	 at	 a	 separation	 of	
approximately	1NM,	it	is	considered	good	practice	that	high level	consultation	is	undertaken	
thereby	ensuring	that	all	Stakeholders	are	aware	of	each	other’s	activities	and	requirements.	

For	 a	 planned	 subsea	 development	 that	 is	within	 1NM	 of	 existing	 subsea	 infrastructure,	
dialogue	 needs	 to	 be	 established	 between	 the	 Stakeholders	 and	 the	 consideration	 of	 the	
Guidelines	should	apply	to	establish	mutually	acceptable	proximity	limits.		

The	indicative	separation	distance	of	750	metres	given	in	section	3	of	the	Guidelines	is	not	
intended	to	provide	a	prescriptive	solution	on	proximity	but	should	be	used	as	a	sensible	base	
case	to	begin	Stakeholder	discussions	to	determine	actual,	case	specific	separation	distances.	
Multiple	crossings	at	less	than	500	metres	separation	should	be	considered	as	being	a	single	
entity	with	associated	potential	seabed	sterilisation.	

Water	depths	

For	 the	 purpose	 of	 the	 Guidelines	 the	 proximity	 impacts	 between	 renewable	 energy	
installations	and	submarine	cables	in	a	range	of	water	depths	up	to	75	metres,	have	been	
assessed.	Renewable	energy	developments	in	water	depths	in	excess	of	75	metres	will	require	
a	 re appraisal	 of	 the	 issues	 assessed	 here	 and	 are	 therefore	 beyond	 the	 scope	 of	 the	
Guidelines.	

4 INTRODUCTION	
The	on going	development	of	offshore	wind	farms	has	resulted	in	the	need	for	cross	industry	
endorsed	guidelines	on	the	proximity	of	submarine	cables	and	wind	farms.	Other	forms	of	
Offshore	Renewable	Energy	Installations	(OREI)	currently	being	developed,	such	as	tidal	and	
wave	 energy,	 may	 also	 be	 in	 close	 proximity	 to	 existing	 seabed	 infrastructure.	 These	
guidelines	 however	 focus	 solely	 on	 proximity	 between	 the	 various	 offshore	 wind	 farm	
structures	(OWF)	and	subsea	cables.		

There	 are	 common	 interests	 between	 offshore	 wind	 farm	 developers/owners	 and	 cable	
owners	regarding	safety,	access	and	maintenance	and	there	is	a	necessity	for	the	parties	to	
spatially	 interact	 in	 terms	 of	 access	 to	 the	 seabed.	 The	 increased	 use	 of	 the	 seabed	 for	
renewable	energy	developments	and	the	potential	for	multiple	uses	of	the	seabed	must	be	
appreciated.	

	

	

	

	

	

	

The	primary	common	interests	of	the	parties	are	summarised	in	Figure	2	below:	
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It	 is	 in	 the	 interest	 of	 all	 Stakeholders	 that	 to	 achieve	 a	mutually	 acceptable	 and	optimal	
proximity	agreement,	very	skilled	and	experienced	resources	should	be	utilised	during	these	
discussions.	It	is	of	the	utmost	importance	that	all	Stakeholders	understand	and	appreciate	
each	 other’s	 requirements	 and	 safety	 issues.	 	 All	 parties	 should	 therefore	 commence	
proximity	discussions	as	early	as	possible,	proactively	and	with	open	minds.		

Evidence	based	study	

To	support	the	development	of	the	proximity	guideline	The	Crown	Estate	commissioned	an	
evidentiary	desktop	(and	interview)	study	in	September	2011	(The	Crown	Estate,	2012).		

The	study	report	can	be	found	on	the	website	of	The	Crown	Estate	link	below:	

www.thecrownestate.co.uk/marine/cables and pipelines/studies and guidance/	

The	evidentiary	study	is	not	intended	as	a	guideline	document	in	its	own	right	but	is	provided	
as	a	reference	tool	for	the	parties.		

5 KEY	FACTORS	DETERMINING	PROXIMITY	
LIMITS	

Submarine	cables	have	been	suffering	faults	from	the	outset	of	their	160+	year	history	and	so	
the	need	to	restore	a	system	quickly	has	always	been	paramount.	Stakeholders	in	a	discussion	
on	proximity	limits	between	submarine	cables	and	offshore	wind	farm	structures	are	advised	
to	develop	and	agree	safe	and	appropriate	solutions	on	a	case	by	case	basis	to	determine	how	
much	sea	room	is	actually	needed	to	efficiently	and	safely	execute	a	cable	repair.	

The	experience	acquired	in	repairing	submarine	cables	has	evolved	into	a	recognised	set	of	
maintenance	 and	 repair	 processes	 and	 procedures.	 In	 order	 to	 assist	 all	 sectors	 in	
understanding	the	interactions	and	impacts,	four	key	determinants	of	sea	room	required	by	
a	cable	ship	are:		

Ø Fault	location;	
Ø Cable	recovery;	
Ø Cable	repair;	and		
Ø Re deployment.	

For	detail	please	refer	to	Annex	A.	
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6 STAKEHOLDER	CONSULTATION	
It	 is	 vital	 that	 all	 sectors	 engage	 with	 each	 other	 at	 as	 early	 a	 stage	 as	 possible	 in	 the	
development	process,	regardless	of	which	sector	the	developer	 is	from	and	who	owns	the	
existing	infrastructure.	This	engagement	will	facilitate	appropriate	proximity	agreements	and	
should	continue	throughout	the	consenting	process	and	through	the	operational	lifetime	of	
the	asset	as	illustrated	in	the	below	project	cycle	overview,	Figure	3.	

	
Figure	3:	Stakeholder	consultation	in	all	phases	of	the	project	lifecycle	

There	is	significant	growth	in	OWFs	at	the	present	time	and	hence	much	discussion	herein	
assumes	 that	 the	 new	 development	 is	 an	 OWF	 (and	 the	 existing	 infrastructure	 being	 a	
submarine	 cable).	 It	 should	 be	 accepted	 that	 the	 Guidelines	 apply	 equally	 if	 the	 new	
development	is	a	submarine	cable	and	the	existing	infrastructure	is	an	OWF.	

Stakeholder	engagement	should	commence	as	soon	as	is	practicable	following	the	award	of	
a	 development	 zone	 or	 project	 area	 and	 continue	 with	 all	 Stakeholders,	 throughout	 the	
process,	until	the	project	is	fully	commissioned.	

Please	 refer	 to	 Annex	 B	 for	 further	 details	 on	 proposed	 Stakeholder	 consultation	 and	
interactions	in	UK	waters.	
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7 GUIDANCE	FOR	INDICATIVE	SEPARATION	
DISTANCES	

The	Guidelines	do	not	provide	a	prescriptive	solution	on	proximity,	 rather,	 they	stress	 the	
need	 for	 proactive	 dialogue	 about	 a	 site	 specific,	 risk	 based	 outcome.	 	 However,	 some	
guidance	for	 indicative	separation	distances	 is	outlined	here.	This	 is	 intended	to	provide	a	
starting	point	for	Stakeholder	discussions.	

Two	primary	issues	to	be	observed	when	considering	separation	from	third	party	vessels	are:	

Cable	Maintenance	Vessel	Safety	Zone	–	The	Safety	Zone	around	the	vessel	with	restricted	
manoeuvring	ability	(maintenance	or	repair	vessel),	from	approach	of	other	vessels,	shall	be	
established	in	line	with	COLREGS	1972.		It	is	also	normally	requested	by	the	vessel	master	(in	
accordance	 with	 Article	 V	 of	 the	 Convention	 for	 the	 Protection	 of	 Submarine	 Telegraph	
Cables,	 1884),	 for	 all	 ships	 to	 keep	 at	 least	 1NM	 clear	 whilst	 they	 are	 engaged	 in	 cable	
operations	that	restrict	their	ability	to	manoeuvre.	

Wind	 farm	 Structure	 Safety	 Zone	 –	Wind	 farm	 operators	 can	 request,	 via	 the	 Electricity	
(Offshore	Generating	Stations)	(Safety	Zones)	(Application	Procedures	and	Control	of	Access)	
Regulations	2007	(SI/2007/1948),	that	typically	a	50m	safety	zone	be	established	around	any	
wind	farm	structure.		Guidance	for	the	implementation	of	such	safety	zones	is	provided	by	
DECC	(DECC,	2011).	

Two	fundamental	concepts	must	be	considered	when	deriving	a	generic	proximity	distance:	

Ø Working	Zone,	applied	either	side	of	the	subsea	cable;	and	
Ø Hazard	Area,	applied	around	the	cable	repair	vessel.	

The	Working	Zone	and	Hazard	Area	concepts	are	further	discussed	below	and	can	be	found	
illustrated	later	in	Figures	5,	6	and	7.	These	showing	how	the	Working	Zone	and	Hazard	Area	
would	be	applied	to	a	subsea	cable	repair	vessel	in	various	scenarios.	

Working	Zone	 	A	Working	Zone	is	required	either	side	of	an	in service	submarine	cable	to	
enable	 access	 for	 cable	 maintenance	 and	 repair	 operations	 by	 a	 suitable	 vessel.	 	 The	
parameters	of	the	Working	Zone	are	a	function	of	many	variables,	several	being	site specific.	
Nevertheless,	the	Working	Zone	is	most	pertinently	the	space	required	by	a	vessel	to	conduct	
all	operations	which	a	cable	repair	potentially	comprises,	including	those	discussed	in	detail	
within	Annex	A.	

The	Working	Zone	for	traditional	repair	scenarios	is	likely	to	be	in	the	order	of	500m	either	
side	of	the	existing	subsea	cable.	This	is	based	on	the	expected	area	required	to	undertake	
cable	fault	location	using	trailed	electrodes,	grapnel	and	final	bight	deployment	operations.	
Greater	detail	can	be	found	in	TCEs	Evidentiary	Study.		

Guidance	in	this	document	is	considered	appropriate	for	water	depths	up	to	75m.	
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Consideration	should	also	be	given,	but	not	limited	to,	the	following:	

Ø Proximity	of	other	adjacent	developments	(i.e.	oil	and	gas);	
Ø Proximity	of	hazards,	density	of	traffic	and	navigation	schemes;	
Ø Type,	size	and	manoeuvrability	of	vessels;	
Ø Support	vessels;		
Ø Cable	type	and	existing	burial	status/protection;	
Ø Alternative	 repair	 options,	 such	 as	 a	 lay through	 repair,	 or	

adjusted	final	bight	location;	
Ø Predicted	prevailing	metocean	conditions	(wind,	wave,	current,	

tides)	etc.;	and	
Ø Seabed	type.	

Nothing	in	the	Guidelines	is	intended	to	detract	from	the	Master’s	responsibility	for	the	safe	
navigation	of	the	vessel	and	the	safety	of	those	on	board.	The	Master	will	always	retain	the	
prerogative	to	depart	from	the	Guidelines,	or	any	subsequent	plan	or	agreement	reached	as	
a	result	of	the	Guidelines,	if	circumstances	dictate	(Ref.	Annex	A,	Section	13.9).	

Hazard	Area	 	Independent	of,	and	in	addition	to,	the	Working	Zone,	where	there	are	fixed	
structures	near	to	a	vessel	undertaking	cable	operations	close	to	the	limit	of	the	expected	or	
planned	Working	Zone,	a	Hazard	Area	should	be	considered	as	a	trigger	radius	around	the	
vessel.	If	there	is	potential	for	a	WTG	to	come	within	this	Hazard	Area	as	a	result	of	vessel	
movement,	then	additional	risk	assessment	needs	to	be	carried	out	and	determination	made	
on	 the	 need	 for	 application	 of	 any	 appropriate	 pre planned	 risk	 mitigations.	 Where	 this	
situation	 occurs,	 additional	 consideration	 needs	 to	 be	 given	 to	 supplementary	 control	
protocols,	weather	considerations,	etc.	

The	 radius	 of	 the	 Hazard	 Area	 needs	 to	 be	 determined	 by	 discussion	 between	 the	 key	
stakeholders	 (e.g.	wind	 farm	developer,	 the	existing	 subsea	 infrastructure	owner	 and	any	
affected	maintenance	provider).	The	Hazard	Area	should	provide	sea	room	to	ameliorate	risks	
of	work	in	close	proximity	to	a	WTG.		If	there	is	no	other	direction	for	opening	that	discussion,	
then	it	is	recommended	that	consideration	begins	at	a	minimum	of	250	metres.		Even	at	this	
minimum	 distance,	 there	 will	 still	 be	 constraints	 on	 vessel	 operations	 including,	 but	 not	
limited	to,	repair	procedures	and	weather	criteria.	

Figure	4	shows	how	the	Working	Zone	and	Hazard	Area	would	be	applied	 to	a	submarine	
cable	 repair	 vessel	when	operating	on	 the	 cable	 line,	 i.e.	 during	 jointing,	ROV	burial/fault	
location,	or	stock	cable	laying.	
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Figure	4:	Vessel	operation	on	the	cable	line	

Figure	5	illustrates	how	the	Hazard	Area	would	be	applied	to	a	submarine	cable	repair	vessel	
when	operating	at	the	extent	of	the	Working	Zone.	This	being	when	deploying	a	final	bight	
between	the	adjacent	WTGs	thus	presenting	a	reduced	risk	solution.	

	
Figure	5:	Vessel	operation	on	the	extent	of	the	Working	Zone	when	deploying	a	final	bight	

	

	

	

Figure	6	illustrates	how	the	Hazard	Area	would	be	applied	to	a	submarine	cable	repair	vessel	
when	driving	away	from	the	cable	line	during	a	grapnel	drive	to	recover	the	cable.	Note	that	
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the	adjacent	WTG	represents	a	significant	risk	should	there	be	any	loss	in	vessel	position.	An	
option	to	reduce	the	risk	of	this	occurrence	is	to	plan	drives	between	turbines.	

	
Figure	6:	Vessel	operation	when	driving	away	from	the	cable	line	during	a	grapnel	drive	to	

recover	the	cable	

8 PROCESS	FOR	DETERMINING	SITE	SPECIFIC	
PROXIMITY	LIMITS	

A	 generic	 set	 of	 limiting	 distances	 cannot	 be	 derived	 for	 all	 cable	 /	 wind	 farm	 proximity	
scenarios	without	recourse	to	a	large	number	of	caveats	and	exceptions.	The	recommended	
approach	is	to	use	the	principles	of	a	holistic	risk	based	process	for	determining	site	specific	
proximity	 limits.	 This	 allows	 consideration	 of	 a	 range	 of	 external	 influences,	 both	 those	
beyond	the	control	of	the	parties	and	those	internal	influences	that	can	be	affected	by	the	
parties.	

Once	the	parties	have	agreed	site specific	proximity	limits,	the	final	step	in	the	process	is	the	
drafting	of	a	proximity	agreement	with	accompanying	method	statements.	

The	overall	process	is	outlined	in	Figure	7	below:	
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Figure	7	-	Process	for	determining	site-specific	proximity	limits	and	drafting	a	proximity	

agreement	

Risk	 to	 Personnel	 and	 the	 influence	 of	 HSE	 legislation	 and	 regulation	 is	 considered	 to	 be	
included	under	External	influences	in	the	diagram	above	(Figure	7),	as	well	as	risks	included	
in	Operational	Standards	under	Internal	influences.		

Personnel	risk	is	properly	governed	by	detailed	legislation	and	is	therefore	outside	the	scope	
of	the	Guidelines.	However,	it	should	be	noted	that	Safety	Of	Life	At	Sea	is	one	of	the	primary	
drivers	 for	adopting	 sensible	proximity	agreements	and	 serves	 to	underpin	every	decision	
process	for	either	risk	assessment	or	mitigation	selection	and	application.	

Risk	Assessment	

In	order	to	come	to	a	site specific	agreement	between	the	involved	parties	it	will	usually	be	
necessary	to	undertake	a	risk	assessment	during	discussions	on	proximity	agreements.	This	is	
achieved	by	applying	the	cyclic	approach	embedded	in	the	process,	as	illustrated	in	Figure	8	
and	considered	below.		

The	risk	assessment	should	include	an	analysis	of	all	relevant	site	specific	influences	(external	
and	 internal),	examples	of	which	are	given	above.	 In	order	 to	provide	a	 sensible	basis	 for	
discussion,	risks	need	to	be	assessed	realistically.	
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Fig	8	-	Cyclic	approach	to	risk	assessment	

Safe	 separation	 is	 required	 between	 existing	 submarine	 cables,	 WTG	 and	 other	 OWF	
structures	to	ensure	the	continuance	of	reasonable,	timely	and	cost	effective	availability	to	
maintain	 both	 the	 existing	 and	 the	 newly	 installed	 assets.	 The	 requirements	 of	 each	
stakeholder	are	however	likely	to	vary	depending	on	the	site specific	circumstances.	

In	order	for	the	involved	parties	to	reach	agreement	it	will	be	necessary	to	determine	the	As	
Low	As	Reasonably	Practicable	("ALARP")	risk	 level	 that	 is	acceptable	to	each	Stakeholder.		
This	will	be	 site specific	and	 the	appetite	 for	 risk	 is	 likely	 to	vary.	The	various	 site specific	
issues	should	be	carefully	analysed	in	respect	of	risk	impact,	and	a	mutually	acceptable	ALARP	
level	of	risk	agreed.	Consideration	of	the	acceptable	risks	will	then	allow	informed	discussions	
on	the	potential	mitigations	and	lead	to	site specific	proximity	limits.	

It	should	be	appreciated	from	the	outset	by	all	parties	that	no	activity	is	ever	entirely	free	
from	risk.	Companies	and	regulators	do	however	require	that	safety	risks	are	reduced	to	levels	
that	 are	 ALARP.	 The	 technique	 associated	with	 this	 often	 encompasses	 the	 use	 of	 a	 Risk	
Severity	Analysis	to	try	to	quantify	the	issues.	

Please	refer	to	Annex	C	Section	15.3	for	details	of	ALARP	principals	and	a	Risk	Severity	Analysis	
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Potential	mitigation	measures	to	support	reaching	agreement	

Before	decisions	are	made	regarding	proximity	and	cable	crossings,	other	solutions	should	be	
considered	 to	 potentially	 mitigate	 or	 reduce	 the	 impact.	 Such	 mitigation	 measures	 may	
influence	a	proximity	agreement.		Examples	of	potential	mitigation	measures	include:	

Ø Diverting	 the	 existing	 cable	 around	 a	 wind	 farm	 rather	 than	
through	it;	

Ø Provision	of	additional	spare	cable	for	stock	and	other	wet	plant	
in	case	of	repair;	

Ø Change	 the	 cable	 repair	 vessel	 within	 the	 maintenance	
agreement	and	the	necessary	financial	considerations;	

Ø Joint	 use	 of	 cable	 repair	 vessels	 in	 a	 specific	 /	 generic	
maintenance	agreement;	

Ø Construction	of	a	wind	farm	in	a	different	area	or	reconfiguring	
the	WTG	layout;		

Ø If	multiple	crossings	are	unavoidable,	discussions	of	the	required	
number,	location	and	spacing	should	take	place	and	be	agreed;	

Ø Undertake	appropriate	surveys	to	identify	exact	location	of	“in	
service”	and	“out	of	service”	cables	as	required;	

Ø Agreement	on	site specific	methodologies	for	repair;	and	
Ø Methods	of	arresting	any	loss	of	vessel	position,	e.g.,	emergency	

anchoring	procedures,	support	vessels,	etc.	

This	list	is	not	exhaustive	and,	depending	upon	circumstances,	additional	mitigations	could	
also	 be	 developed	 by	 the	 parties	 through	 mutually	 acceptable	 operational	 (and	 other)	
procedures	involving	wind	farm	developer	/	operator	/	owner	and	the	existing	cable	owner	/	
marine	repair	contractor	etc.	

The	benefits	of	“safe	havens”	and	“escape	corridors”	within	 large	wind	 farms	as	potential	
mitigations	 of	 risk	were	 considered	by	 the	 TWG.	 The	 consensus	of	 discussions	with	 cable	
maintenance	providers	was	that	such	measures	do	not	deliver	appreciable	mitigation.	

Principal	Mitigation	considerations	for	gross	de-confliction	

Following	consideration	of	the	issues	of	proximity	and	safe	operation	of	co located	subsea	
infrastructure,	it	is	apparent	that	the	presence	of	an	OWF	development	will	restrict	or	prevent	
development	 opportunities	 for	 new	 Subsea	 Cables	 through	 OWFs	 without	 both	 parties	
compromising	 respective	 systems	 protection,	 security	 and	 performance	 objectives.	 Such	
compromise	may	be	either	unacceptable	or	undesirable.	Options	for	mitigation	can	therefore	
become	constrained.	
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Same examples of potential mitigation measures in this instance include: 

)- Routing a new subsea cable through an existing corridor through 
an OWF by virtue of a pre existing subsea cable; 

)ii>- Route new subsea cables around OWF developments, between 
projects or through wind recovery areas where suitable corridors 
may exist; and 

);>- Subsea cable developers select alternative routes away trom 

OWFs. 

9 PROXIMITY AGREEMENT 
When site specific proximity limits have been agreed, a bilateral proximity agreement with 
accompanying method statement can then be drafted based on a standard template and 
these guidelines. Such a proximity agreement should be based on the format and spirit of 
existing cable crossing and proximity agreements in common use throughout bath industries, 
where appropriate. 

lt is recommended that where possible, finalisation of wind farm layout planning should not 
be undertaken until such time as Proximity Agreements and the requirements therein have 
been properly reviewed, discussed and agreed at least in principle, with the wind farm 
developer, the cable owner and any affected maintenance providers. 

Survivability of agreements is essential to the parties' interests. 

Site specific proximity issues 

Use of Proximity ~ 
Agreement template r 

. 
rrechnjcal 'and çommerclatr 

. ~greement on prox:imity· 
llmib fè)r a·giv!n site ~ Site specific 

method statement ..._________. 

Figure 9: The drafting of a site-specific Proximity Agreement and Method Statement 
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9.1 Proximity	agreement	recommendation	
The	recommended	approach	 is	 to	use	 the	principle	of	a	bilateral	proximity	agreement	 for	
each	specific	scenario.			

It	 is	 recommended	 that	 the	 following	 key	 elements	 are	 included	 in	 such	 a	 proximity	
agreement:	

Ø Clauses	to	define	the	liabilities	and	rights	of	both	parties;		
Ø The	exclusion/inclusion	of	consequential	losses;	
Ø Details	of	 financial	compensation	arrangements	for	each	party	

where	applicable	relating	to	specific	arrangements;	
Ø Clearly	 defined	 limits	 of	 the	 area	 to	 which	 the	 Proximity	

Agreement	applies;		
Ø Details	of	how	the	work	would	be	carried	out,	to	include	method	

statements	 provided	 by	 the	 party	 carrying	 out	 the	 work	 and	
accepted	by	the	other	party	as	suitable	prior	to	work	proceeding,	
it	 is	 recommended	 that	 installation	procedures	be	 included	 in	
the	Agreement;	

Ø Future	maintenance	 requirements	 of	 both	 assets.	 This	 should	
include	the	method	by	which	notification	of	operations	by	each	
party	 is	 given	 to	 the	 other	 and	 the	 provision	 and	 storage	 of	
additional	plant	to	support	agreed	repair	methodology	and	the	
establishment	of	local	3rd	party	support	vessels,	if	identified	as	
a	requirement;	

Ø Definition	of	the	expiry/survival	of	the	Agreement	(for	example,	
at	the	decommissioning	and/or	recovery	of	one	or	other	of	the	
assets);	and	

Ø Provision	of	representatives	from	one	party	to	the	other	party's	
operations	 and	 their	 rights,	 obligations	 and	 limitation	 of	
authority.	

9.2 Site	specific	method	statement	
A	method	statement	is	an	essential	part	of	any	proximity	agreement.	The	following	is	a	task	
checklist	which	the	parties	can	use	as	a	basis	for	drafting	a	site specific	method	statement.	It	
is	not	 intended	to	be	an	exhaustive	 list	of	 items	to	be	 included	by	prescription	but	should	
prompt	evaluation	of	the	most	useful	and	relevant	issues	for	consideration.	

There	needs	to	be	reciprocity	with	respect	to	method	statements	for	repairing	and	installing	
across	both	industries.		
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Pre	requirement	for	a	repair	

Ø Delivery	 of	 all	 as laid	 positions	 of	 infrastructure	 –	 Lat/Longs,	
geodetic	datum’s,	cable	burial,	WTG	dimensions	and	blade	arc,	
crossing	constructions,	rock	placements,	etc.;	

Ø Emergency	 24/7	 contact	 procedures	 including	 escalations,	
details	 of	 any	 field specific	 VHF	 communication	 channels	 and	
details	of	site	engineers;	

Ø Historical	metocean	data	on	currents	and	wind	to	inform	marine	
providers	 (may	not	be	available	 	especially	during	 the	O	&	M	
phase);	

Ø Establish	notification	requirements	during	operations,	i.e.,	daily	
reports,	notice	of	seabed	interaction,	surface	vessel	activity,	etc.	

Ø Purchase	of	additional	expendable	gear,	e.g.,	 additional	 cable,	
crossing	 materials	 (should	 preferably	 be	 agreed	 upon	 during	
early	pre construction	discussions);	

Ø Establish	additional	manning	requirements,	e.g.,	additional	reps,	
marine	warranty	surveyors,	anchor	watch	crews,	etc.;	and	

Ø Establish	bridging	documents,	as	appropriate.	

Pre-repair	

Ø Consider	installation	of	local	position	reference	systems;	
Ø Consider	temporary	cessation	of	interruptible	works	nearby;	
Ø Establish	preferred	subcontractors	in	area	for	guard	boats,	tugs,	

other	support	vessels;	
Ø Confirmation	that	WTG’s,	which	are	in	the	area	of	the	cable	ship	

operations,	 are	 stopped	 and	 locked	 in	 position,	 preferably	 ‘Y’	
position,	as	necessary;	

Ø Depending	 on	 fault	 nature	 and	 location,	 powering	 down	 of	
closest	inter array/collector	cables,	as	necessary;	

Ø Up	to	date	metocean	data;	
Ø ‘Live’	 metocean	 data	 feed	 from	 any	 applicable	 on site	

equipment	to	establish	weather	window	for	repair	(wave	rider	
buoys	only	give	out	present	condition	 	not	forecasts);	

Ø Distribution	 list	 from	 all	 parties	 for	 notifications	 during	 repair	
ops;	

Ø Boarding	requirements	of	any	additional	personnel;	
Ø DP	trials	nearby	repair	site	to	establish	all	systems	functioning	

correctly;	and	
Ø Coordination	meeting	and	confirmation	of	communication	lines	

(shore	project	management).	
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During	repair	

Ø Daily	activity	reporting;	
Ø Dependent	on	communication	plan	within	proximity	agreement,	

notifications	when	works	are	expected	to	be	seabed	 intrusive;	
and	

Ø Assistance	in	enforcing	1	NM	exclusion	zone	around	repair	vessel	
for	other	marine	traffic	(as	no	requirement	as	of	yet	exist	for	a	
wind	farm	to	have	Marine	Coordinators	during	the	O	&	M	phase,	
there	may	not	be	personnel	ashore	to	monitor	marine	traffic	on	
a	daily	basis).	

Post	repair	

Ø Sharing	of	revised	infrastructure	location	data;	and	
Ø Post	repair	review	meeting	/	Lessons	Learnt	exercise	to	feedback	

improvements	to	the	process	or	relevant	industry	contacts.	

10 MULTIPLE	CABLE	CROSSINGS	IN	CLOSE	
PROXIMITY	

A	 standard	 protocol	 for	 submarine	 cable	 crossings	 is	 well	 established	 and	 can	 be	 found	
detailed	within	ICPC	recommendations	2	&	3	and	also	ESCA	Policy	No	1.	

Multiple	cable	crossings	in	close	proximity	have	been	undertaken	on	a	number	of	occasions	
and	 are	 therefore	 not	 a	 new	 scenario.	 However,	 ideally,	 crossings	 should	 be	 kept	 to	 a	
minimum	from	the	point	of	view	of	the	existing	cable(s).		

Multiple	crossings	within	a	wind	farm	area,	for	example	a	telecommunication	cable	crossing	
a	number	of	inter array	power	cables	as	shown	on	Figure	10	(for	illustration	of	the	issue	only)	
should	generally	be	avoided	or	mitigated.	

The	amount	and	frequency	of	crossings	should	form	part	of	discussions	on	crossing/proximity	
agreement	between	the	parties.		

If	crossings	were	less	than	500	m	apart	it	may	make	recovery	of	the	underlying	cable	between	
crossings	unsafe	and	impractical.	As	such,	crossings	at	less	than	500m	separation	should	be	
considered	 as	 being	 a	 single	 entity	 and	 subsequently	 sterilising	 that	 area	 of	 seabed	 and	
existing	 cable.	 Any	 repair	 of	 the	 crossed	 cable	would	 involve	 cutting	 either	 side	 of	 these	
crossings	and	lay	back	over	the	top.	

It	is	appreciated	that	the	development	of	large	offshore	wind	farms	has	created	the	potential	
for	a	high	concentration	of	crossings	by	multiple	export,	collector	and/or	array	cables.	This	
could	result	in	limiting	the	available	space	for	cable	repair	vessels	to	operate	and	also	pose	
technical	problems	regarding	cable	recovery/replacement	and	repair	within	the	crossing	area.	
It	is	recommended	that	the	following	principles	are	initially	considered:	

	

Ø Multiple	crossings	of	existing	cables	by	export,	collector	and/or	
array	cables	should	be	avoided	wherever	possible;	
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Ø Where	 multiple	 cable	 crossings	 are	 deemed	 necessary,	 the	
crossing	 cables	 should	 be	 spaced	 so	 that	 safe,	 timely	 and	
economical	repairs	to	both	the	crossing	and	the	crossed	cables	
can	be	conducted	without	prejudice.	

The	potential	impacts	of	multiple	cable	crossings	should	be	carefully	assessed.	This	should	be	
included	in	the	discussions	of	proximity/crossing	agreements.	As	with	all	construction	work,	
there	 are	many	 different	 situations	 that	 will	 need	 to	 be	 considered	when	multiple	 cable	
crossings	 in	 close	 proximity	 are	 being	 discussed.	 Before	 cables	 are	 laid	 close	 to	 or	 across	
existing	cable(s),	it	is	recommended	that	the	parties	should	consider	the	following:	

Ø When	the	operation(s)	is	to	be	carried	out;	
Ø Which	technical	method(s)	will	be	used;	
Ø Whether	 a	 pre lay	 survey	 is	 required	 along	 both	 the	 existing	

cable(s)	and	the	route	of	the	new	cables;	
Ø At	 what	 approach	 distance	 from	 the	 existing	 cable(s)	 the	

crossing	 cables	 can	 be	 buried	 by	 plough/ROV/other	means	 of	
jetting;	

Ø If	required,	what	kind	of	protection	should	be	used	between	the	
cables	at	the	crossing	point	(Polyurethane,	concrete	/	bitumen	
mattresses,	 rock	 placement	 etc.)	 and	 the	 thickness	 of	 the	
separation	layer;	

Ø In	the	event	of	a	later	repair,	which	technical	methods	are	to	be	
used;	

Ø How	close	can	an	ROV	or	a	grapnel	be	used	to	the	other	party’s	
cable(s);	and	

Ø Confirm	who	has	priority	in	the	case	of	simultaneous	faults.	

	
Figure	10:	Potential	Multiple	crossings	within	a	wind	farm	(Ref:	The	Crown	Estate)	

11 DISPUTE	RESOLUTION	PROCESS	
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It	 is	 recommended	 that	 any	 dispute	 arising	 out	 of	 or	 in	 connection	 with	 the	 parties'	
negotiations	 to	establish	an	agreed	distance	between	the	submarine	cable	and	wind	 farm	
development	in	question	(a	dispute)	may	be	resolved	by	using	a	typical	mediation	process,	an	
example	of	which	is	shown	below.	

In	the	event	of	any	matter	for	expert	determination,	senior	representatives	of	the	parties	shall,	
within	[30]	calendar	days	of	service	of	a	written	notice	from	any	party	to	the	other	parties	(a	
disputes	notice),	hold	a	meeting	(a	dispute	meeting)	in	an	effort	to	resolve	the	dispute.		If	the	
parties	are	unable	to	agree	upon	a	venue,	the	dispute	meeting	shall	be	held	at	an	appropriate	
neutral	location.	Each	party	shall	use	all	reasonable	endeavours	to	send	a	representative	who	
has	authority	to	settle	the	dispute	to	attend	the	dispute	meeting.	

If	the	representatives	of	the	parties	cannot	resolve	the	dispute	within	[60]	calendar	days	after	
the	service	of	a	disputes	notice,	whether	or	not	a	dispute	meeting	has	been	held,	the	dispute	
must	 be	 referred	 to	 a	 senior	 manager	 of	 UK	 operations	 of	 each	 party	 who	 must	 use	 all	
reasonable	endeavours	to	resolve	the	dispute	within	[30]	business	days	after	the	dispute	 is	
referred	to	them	(referral	period).	

Any	dispute	which	is	not	resolved	within	the	referral	period,	shall,	at	the	request	of	any	party	
made	 within	 [30]	 calendar	 days	 of	 the	 expiry	 of	 the	 referral	 period,	 be	 referred	 to	 an	
independent	expert	for	determination.			

The	parties	shall	agree	on	the	appointment	of	the	expert	and	shall	agree	with	the	expert	the	
terms	of	their	appointment.	If	the	parties	are	unable	to	agree	on	the	identity	of	the	expert,	or	
if	the	person	proposed	is	unable	or	unwilling	to	act,	then,	within	[30]	calendar	days	of	either	
party	serving	details	of	a	suggested	expert	on	the	other	or	the	proposed	expert	declining	to	
act,	 either	 party	 shall	 then	 be	 entitled	 to	 request	 that	 an	 expert	 be	 appointed	 by	 an	
independent	arbiter.	All	costs	of	and	associated	with	the	request	for	the	appointment	of	an	
expert	 by	 the	 independent	 arbiter	 shall	 be	 borne	 equally	 between	 the	 parties.	 The	 expert	
appointed	 may	 be	 an	 individual,	 partnership,	 association	 or	 body	 corporate	 and	 shall	 be	
generally	 recognised	 as	 an	 expert	 in	 the	 field	 of	 cable	 installation	 and	maintenance.	 The	
independent	arbiter	shall	be	mutually	agreed	between	the	parties.	

The	expert	shall	act	on	the	following	basis:	

a. on	 their	 appointment,	 the	 expert	 shall	 confirm	 his	 neutrality,	
independence	 and	 the	 absence	 of	 conflicts	 in	 determining	 the	
dispute;	

b. the	expert	shall	act	as	an	expert	and	not	as	an	arbitrator;	
c. the	 expert's	 determination	 shall	 (in	 the	 absence	 of	 manifest	

error)	 be	 final	 and	 binding	 on	 the	 parties	 and	 not	 subject	 to	
appeal;	

d. the	 expert	 shall	 decide	 the	 procedure	 to	 be	 followed	 in	 the	
determination	 in	 accordance	 with	 this	 agreement	 and	 in	
consultation	with	the	parties	and	shall	be	requested	to	make	his	
determination	in	writing,	with	reasons,	within	[30]	calendar	days	
after	their	appointment.	

e. For	the	avoidance	of	doubt,	all	costs	related	to	the	instruction	the	
expert	shall	be	borne	equally	by	the	parties.	
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12 RECOMMENDED	CONSIDERATIONS,	
GUIDELINES	AND	REFERENCES		

When	planning	the	route	of	submarine	cables	it	is	recommended	that	developers	consult	the	
following	International	Cable	Protection	Committee	(ICPC)	and	ESCA	guidelines/policies:	

ICPC	–	www.iscpc.org	

Ø Recommendation	No.1:	“Management	of	Redundant	and	Out	of	
Service	Cables”	

Ø Recommendation	No.	2:	“Recommended	Routing	and	Reporting	
Criteria	for	Cables	in	Proximity	to	Others”.	

Ø Recommendation	 No.3:	 “Criteria	 to	 be	 applied	 to	 Proposed	
Crossings	between	Submarine	Telecommunications	Cables	and	
Pipelines	/	Power	Cables	

Ø Recommendation	 No.4:	 “Recommended	 co ordination	
procedures	for	repair	operations	near	in	service	cable	systems”	

Ø Recommendation	 No.7:	 “Procedure	 to	 Be	 Followed	 Whilst	
Offshore	Civil	Engineering	Work	Is	Undertaken	In	The	Vicinity	Of	
Active	Submarine	Cable	Systems”	

ESCA	–	www.escaeu.org		

Ø Policy	No.1:	“Cable	Crossing	Agreements”	

DECC,	2011.	National	Policy	Statement	for	Renewable	Energy	Infrastructure	(EN 3).	[Online].	
Available	at:		

http://www.official
documents.gov.uk/document/other/9780108510793/9780108510793.pdf	

Electricity	(Offshore	Generating	Stations)	(Safety	Zones)	(Application	Procedures	and	Control	
of	Access)	Regulations	2007	(SI/2007/1948),.		Available	at:	

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/1948/contents/made	

The	Crown	Estate,	2012.	 	Submarine	cables	and	offshore	 renewable	energy	 installations	–	
Proximity	Study:	

www.thecrownestate.co.uk/marine/cables and pipelines/studies and guidance/	

	

	

13 ANNEX	A	-	KEY	FACTORS	DETERMINING	
PROXIMITY	LIMITS	

The	 experience	 acquired	 in	 repairing	 submarine	 cables	 has	 evolved	 a	 recognised	 set	 of	
maintenance	 and	 repair	 processes	 and	 procedures.	 In	 order	 to	 assist	 all	 sectors	 in	
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understanding	the	interactions	and	impacts,	the	four	key	determinants	of	sea	room	required	
by	a	cable	ship	are	summarised	in	this	Annex,	namely:	

Ø Fault	location;	
Ø Cable	recovery;	
Ø Cable	repair;	and	
Ø Repair	bight	deployment.	

In	addition,	 the	 following	basic	operating	 issues	governing	 the	determination	of	proximity	
limits	are	addressed:	

Ø Vessel	design	and	capability;	
Ø Anchored	operations;	
Ø Operations	 within	 a	 Hazard	 Area	 (or	 Area	 of	 Enhanced	

Operational	Awareness);	
Ø Safety	management	and	competency;	and	
Ø The	role	of	the	Master.	

Part	 of	 the	 information	 contained	 in	 this	Annex	 is	 extracted	 from	TCE’s	 Evidentiary	 Study	
which	contains	more	in depth	information	about	the	subjects,	including	overview	tables	and	
worked	examples.		It	is	generally	recommended	to	consult	this	study	report	when	considering	
specific	issues	to	be	analysed	for	inclusion	in	a	proximity	agreement.		

13.1 Fault	location	
Confirmation	of	 fault	 location	and	cable	 recovery	 is	 carried	out	by	ROVs	where	metocean	
conditions	allow.		The	use	of	electrodes,	trailed	behind	the	repair	ship	as	it	zigzags	its	way	
along	the	cable	route	may	however	be	necessary	for	fault	location	under	certain	conditions.		

Trailed	 electrodes	 remain	 a	well	 proven	 technique	 for	 fault	 finding	 in	 both	 telecoms	 and	
power	cable	repair	operations.	For	expediency	it	is	common	for	the	main	repair	vessel	to	carry	
out	 the	 work	 but	 auxiliary	 vessels	 may	 also	 be	 employed	 if	 these	 are	 available	 and	 the	
operational	conditions	are	suitable.		

In	either	case,	the	sea room	required	for	the	vessel	to	safely	and	efficiently	manoeuvre	whilst	
using	trailed	electrodes	must	be	properly	considered	within	the	proximity	agreement.	

	

	

	

	

	

A	typical	manoeuvring	pattern	is	illustrated	in	Figure	11	below.	
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Figure	11:	The	process	of	determining	fault	location	through	the	use	of	trailed	electrodes.	

(Internal	Document,	GMSL,	2011)	

Electrodes	would	be	approximately	150	m	in	length	in	50	m	DOW,	and	typical	distance	offline	
would	be	400 500	m.	The	latter	distance	 is	a	function	of	electrode	length,	ship	 length	and	
requirement	to	tow	the	electrodes	far	enough	away	from	the	cable	line	so	that	any	deflection	
is	sufficiently	positive	to	inform	a	judgement	on	fault	location	and	not	be	overtly	affected	by	
background	noise.		

13.2 Cable	recovery	
The	 recovery	 of	 telecommunication	 cables	 for	 repair	may	be	 undertaken	by	 conventional	
grappling	techniques,	 the	use	of	ROV	or	a	combination	of	both.	The	sea room	required	to	
efficiently	execute	cable	recovery	is	one	of	the	key	determinants	of	cable	and	OWF	proximity.	
This	should	be	properly	addressed	in	the	drawing	up	of	proximity	agreements	and	associated	
documentation.	

ROVs	&	Related	Subsea	Equipment	

In	most	cases,	ROV	intervention	would	be	the	preferred	cable	intervention	method	in	water	
depths	up	to	200	m,	at	least	initially	when	the	fault	location	would	be	inspected.	Once	initial	
ROV	 inspection	 has	 been	 completed	 then	 the	 options	 become	 broader	 ranging,	 including	
towed	grapnels.	The	 recovery	method	would	be	dictated	by	seabed	 type,	depth	of	burial,	
environmental	 parameters,	 cable	offline	distance	 (in	which	 case	ROV	 is	 preferable),	 cable	
type,	proximity	of	hazards,	etc.	

If	these	factors	allow,	once	the	fault	has	been	located	the	cable	will	be	exposed,	cut	by	the	
ROV	and	 recovered	by	a	 lift	 line,	 thus	 reducing	 the	amount	of	 system	cable	 removed	and	
minimising	cable	ship	excursions	from	the	cable	route.	Alternatively,	the	initial	cut	may	be	
performed	by	ROV	before	the	two	cable	ends	are	recovered	to	deck	via	grapnels.	 In	some	
situations,	use	of	ROV	may	be	restricted	to	initial	fault	location	and	identification	of	suitable	
locations	to	conduct	recovery	via	grapnels	only.		
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Indicative	base	case	proximity	limits	for	ROVs,	and	other	subsea	tools	can	be	found	in	TCE’s	
Evidentiary	Study.	

Grapnel	Operations	

Grappling	remains	a	valuable	cable	recovery	technique,	especially	when	metocean	conditions	
or	cable	burial	preclude	the	use	of	ROV.	This	activity	will	usually	consist	of	a	cutting	drive	at	
the	 fault	 position	 followed	by	holding	drives	 to	 recover	 the	 two	 cable	ends.	De trenching	
grapnel	under running	is	potentially	required	when	the	recovery	of	cables	from	deep	burial	
would	otherwise	create	excessive	tensions	on	the	cable	during	recovery.		

The	distance	required	to	conduct	both	cutting	and	holding	grapnel	drives	is	broadly	similar	
and	is	a	function	of	ship	length,	grapnel	rig	length	and	run on	–	a	DOW	dependent	distance	
deemed	appropriate	to	ensure	the	grapnels	have	sufficient	opportunity	to	engage	the	cable.	
Grapnel	 runs	 would	 preferably	 be	 conducted	 up	 any	 substantial	 seabed	 gradients	 and	
perpendicular	 to	 the	 cable	 route,	 hence	 they	 result	 in	 the	 cable	 ship	 making	 significant	
excursions	from	the	cable	route	as	in	Figure	12	below.	

	
Figure	12:	Example	of	indicative	distances	required	when	conducting	traditional	cable	

recovery	methods	with	grapnels	in	50m	depth	of	water	

	

The	size	of	excursion	shown	 in	Figure	12	from	the	cable	route	may	be	reduced	by	using	a	
shortened	grapnel	rig	layback,	conducting	operations	with	the	vessel	direction	parallel	to	the	
cable	line	or	by	making	optimal	use	of	conditions	(further	details	relating	to	such	a	scenario	
are	provided	by	The	Crown	Estate	(2012)	(refer	to	Table	0 4	of	that	Study)).	However,	the	
normal	 scenario	 above	 should	 be	 allowed	 for	 when	 discussing	 proximity	 and,	 as	 grapnel	
operations	require	more	sea room	than	ROV	cable	recovery	methods,	the	use	of	grapnels	is	
a	key	consideration	for	this	guideline.	

Table	1	is	offered	as	a	guideline	set	of	base	case	operational	distances	for	grapnel	operations.	
It	 is	 acknowledged	 however	 that	 final	 proximity	 limits	 for	 a	 given	 repair	 scenario	will	 be	
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dependent	 on	 a	 large	 number	 of	 variables	 that	 combine	 to	 produce	 a	 unique	 set	 of	
requirements	for	each	cable	repair.			

	
Table	1	-	Indicative	reduced	grapnel	operation	distances	(The	Crown	Estate,	2012)	

The	reduced	 layback	and	run	on	distances	provided	by	The	Crown	Estate	(2012)	are	to	be	
considered	as	‘shortened’	distances	and	are	derived	assuming	the	most	optimum	conditions	
and	 a	 reduced	 grapnel	 layback.	 	 In	 practice,	 an	 allowance	 for	 differences	 in	 grappling	 rig	
arrangements,	 operational	 contingency	 (e.g.	 wind	 &	 tidal	 effects)	 and	 attention	 to	 the	
particular	 circumstances	 of	 the	 case	 should	 be	made	 and	 the	 arguments	 expressed	 here	
adjusted	accordingly.		

13.3 Cable	repair		
Once	a	cable	end	has	been	recovered	and	“recovery”	damage	removed,	the	system	is	tested	
to	determine	whether	the	end	is	faulty	or	fault	free.		If	faulty	the	vessel	will	proceed	to	clear	
the	fault	if	local	to	the	repair	vessel.	Once	the	cable	has	been	cut	back	sufficiently	to	remove	
the	 fault	 and	 has	 been	 tested	 successfully	 the	 cable	 ship	will	 buoy	 off	 the	 good	 end	 and	
relocate	to	recover	the	other	side	of	the	cable.	

The	cable	ship	will	repeat	the	process	on	the	second	end	until	it	is	standing	to	a	fault	free	end	
and	will	 then	 splice	 to	a	 length	of	 repair	 “stock”	 cable.	Once	 this	 splice	 is	 completed	and	
tested,	the	cable	ship	pays	out	the	new	“stock”	cable	section	(depending	upon	the	position	
of	the	cable	ends	during	fault	location,	the	cable	ship	will	aim	to	place	the	cable	on	the	original	
cable	line)	laying	out	to	the	first	cable	end	buoy	–	including	any	crossing	constructions	which	
may	be	required	over	inter array	or	export	cables.	

When	the	cable	ship	reaches	the	cable	buoy	it	will	recover	the	first	end,	test	both	ends	and	
perform	the	final	splice	(see	Figure	13	below).	
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Figure	13:	The	repair	of	a	cable	is	usually	not	dimensioned	in	respect	of	proximity	distance	

to	a	wind	farm	structure	

13.4 Repair	bight	deployment	
Once	the	final	repair	joint	is	complete	the	vessel	will	manoeuvre	to	lay	the	final	bight,	as	in	
Figure	14	over,	and,	if	possible,	the	entire	repair	footprint	will	be	re buried	using	the	ROV.	

It	 should	be	noted	 that	 the	physical	 characteristics	of	 the	 repair	bight	are	dictated	by	 the	
variations	in	design	and	purpose	of	the	vessel	involved.	

	
Figure	14:	Example	of	indicative	distances	displaced	off	the	cable	line	when	deploying	a	

final	bight	to	the	seabed	in	50m	depth	of	water	

The	displacement	of	a	final	bight	created	by	a	cable	repair	will	be	a	function	of:	
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Ø water	depth;	
Ø the	physical	characteristics	of	the	cable,	particularly	bend	radius	

and	catenary;	
Ø deck	 length,	 jointing	 space	 layout	 and	 freeboard	 of	 the	 cable	

repair	vessel;	and	
Ø prevailing	 weather	 conditions	 at	 the	 time	 of	 the	 laydown	

operation.	

Figure	 15	 illustrates	 the	 terms	 ‘water	 depth’,	 ‘freeboard’,	 ‘deck	 length’	 and	 ‘repair	 bight	
crown’.	

	
Figure	15:	Terms	relating	to	cable	repair	bights	

The	deployment	of	a	final	bight	is	likely	to	be	the	key	determinant	of	the	space	required	to	
conduct	maintenance	of	a	submarine	cable	in	the	vicinity	of	an	OWF	development.	Not	only	
is	 it	 likely	that	the	operation	during	a	repair	requires	the	greatest	excursion	offline,	hence	
placing	the	vessel	closer	to	the	OWF	than	at	any	other	stage	of	the	repair	operation,	it	takes	
place	 when	 the	 cable	 ship	 is	 least	 manoeuvrable	 and	 most	 constrained	 in	 her	 ability	 to	
respond	to	any	loss	of	position.		A	method	to	reduce	the	risk	of	the	proximity	of	the	ship	and	
the	nearest	wind	turbines	is	to	plan	the	deployment	of	the	final	bight	between	or	away	from	
the	turbines.	If	practicable,	the	ROV	will	also	be	utilised	to	inspect	and	re bury	the	cable	post	
repair.	 Attention	 is	 drawn	 to	 the	 differences	 in	 bight	 deployment	 techniques	 between	
telecoms	and	power	cables.	Also,	the	differences	in	preparation	and	laying	out	of	cable	ends	
for	 jointing	 are	 significant	 when	 comparing	 telecoms	 and	 power	 systems.	 As	 such,	 due	
recognition	of	each	should	be	fully	incorporated	in	all	proximity	planning.	

	

0079



 

IN CONFIDENCE 

Gu de ne No.6  The Prox m ty of Offshore Renewab es Energy 
nsta at ons & Submar ne Cab e Infrastructure n UK Waters 

	

ssued	&	Owned	By:	Execut ve	Comm ttee	
ssue	No:	5	
Date:	10th	March	2016 

Page	32	of	43	

 

																																																																																					©	European	Subsea	Cab es	Assoc at on	2016	

13.5 Vessel	design	and	capability	
It	is	demonstrable	that	with	increasing	technical	reliability	of	propulsion	and	control	systems,	
the	main	causes	of	DP	station	keeping	 incidents	are	related	to	human	error.	While	the	DP	
class	of	a	particular	vessel	remains	relevant,	procedural	regimes	and	behavioural	safety	are	
considered	to	be	of	significant	 importance	 in	developing	proximity	 limits	 for	DP	and	other	
self propelled	vessels.	

	

	

DP	Class	1	vessels	in	common	use	within	the	telecommunications	cable	repair	sector,	provide	
lower	levels	of	redundancy	in	the	event	of	a	system	failure	or	loss	of	position.	Providing	proper	
operating	controls	and	procedures	are	followed,	however,	the	use	of	DP	Class	1	vessels	should	
not	translate	into	more	station keeping	incidents	than	for	DP	Class	2	vessels,	providing	such	
DP	Class	1	vessels	are	operated	more	conservatively	in	terms	of	proximity	distances.	

13.6 Anchored	operations	
An	anchored	barge	may	be	used	for	cable	installation	or	repairs	in	proximity	to	a	wind	farm	
or	conversely	for	wind	farm	work	in	proximity	to	an	existing	cable.	The	use	of	jack	up	barges	
for	 wind	 farm	 construction	 or	 cable	 repair	 activities	 can	 also	 involve	 the	 deployment	 of	
anchors	to	aid	positioning	prior	to	jacking	operations.	

While	 the	 deployment	 of	 anchors	 represents	 an	 additional	 constraint	 when	 planning	
proximity	limits,	the	fact	that	anchor	lines	can	span	an	existing	subsea	cable	allows	a	degree	
of	flexibility	in	the	use	of	anchors	in	a	congested	seabed	area.		

While	it	is	not	possible	to	prescribe	minimum	proximity	limits	for	anchors	and	wires	that	suit	
all	situations,	given	proper	controls,	some	base	case	limits	for	anchored	operations	can	be	
found	in	TCE’s	Evidentiary	Study.	

The	proximity	and	direction	of	anchors	should	be	given	specific	consideration	and	procedural	
process	in	the	site	proximity	agreement.	

13.7 Safety	management	and	competency	
The	 station	 keeping	 performance	 capability	 of	 any	 vessel	 is	 a	 combination	 of	 design,	
maintenance	standards	and	operational	competence	in	the	face	of	environmental	and	site	
specific	conditions.	This	guideline	considers	that	close	attention	to	safe	operating	practices,	
competency	 assurance	 and	 behavioural	 based	 safety	 should	 be	 equally	 important	 as	 the	
technical	 reliability	 and	 performance	 of	 vessels	 and	 equipment	 when	 defining	 proximity	
limits.		

Whilst	the	safe	operation	of	vessels	is	legislated	at	international	and	national	levels,	there	are	
a	range	of	applicable	safety	standards	depending	on	the	size	and/or	power	of	a	particular	
vessel.		Some	vessels	(particularly	towed	barges)	fall	outside	the	more	stringent	requirements	
such	 as	 the	 International	 Safety	 Management	 (ISM)	 Code.	 	 It	 is	 recommended	 that	 the	
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principles	of	the	ISM	Code	be	applied	to	proximate	vessel	operations	irrespective	of	vessel	
size,	power	or	class.		

13.8 Operations	within	a	Notification	Area		
Typical	 crossing	 and	 proximity	 agreements	 generally	 prescribe	 additional	 safety	 controls	
within	a	defined	area	around	a	fixed	or	floating	structure	in	order	to	manage	the	additional	
safety	hazards	present.		A	‘Notification	Area’	around	structures	is	often	adopted	where	vessel	
entry	would	 activate	 these	 additional	 requirements	 specified	 in	 the	 crossing	 or	 proximity	
agreement.	 It	 is	 recommended	 that	 the	definition	of	 such	 a	 notification	 area	be	 included	
within	the	proximity	agreement	within	which	a	heightened	level	of	operational	readiness	and	
safety	awareness	be	activated.		

13.9 The	role	of	the	Master	
In	common	with	conventional	maritime	law	and	practice,	the	ship’s	Master	has	overall	legal	
responsibility	for	the	safety	of	his	vessel,	the	personnel	on board,	and	the	protection	of	the	
environment.		It	is	recommended	that	this	is	properly	acknowledged	in	the	development	and	
spirit	of	the	proximity	guidelines	and	that	nothing	contained	therein	should	detract	from	this	
ultimate	responsibility	for	the	safe	conduct	of	operations.			

It	should	be	noted,	the	prerogative	of	the	vessel’s	Master	will	play	a	significant	part	in	the	
actual	 execution	of	 the	works	 that	 are	defined	within	any	proximity	 agreement	and	 in	 all	
vessel	operations	discussed	therein.	This	guideline	considers	it	imperative	that	maintenance	
suppliers	 and	 their	marine	 personnel	 (of	 both	 parties)	 be	 engaged	 in	 both	 the	 proximity	
agreement	formulation	and	any	repair	operation	planning.	

14 ANNEX	B	STAKEHOLDER	CONSULTATION	
This	Annex	describes	a	typical	offshore	wind	development	programme	and	the	sequence	of	
high	level	activities	and	proposed	stakeholder	interactions	during	the	various	project	phases.		
The	 TWG	acknowledges	 that	 some	OWF	developers	may	 choose	 to	 progress	 further	with	
proximity	agreements,	prior	to	consent	application,	than	suggested	below.		However,	Figure	
16	below,	 and	 the	explanatory	 text,	 provides	 some	guidance	on	 the	 suggested	 timings	of	
interactions	between	an	OWF	developer	and	subsea	cable	operator.	
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Figure	16:	Suggested	stakeholder	consultation	during	development	and	construction	of	an	

offshore	wind	farm	project	

14.1 Development	and	consenting	phase		
The	 UK	 processing	 model	 for	 offshore	 wind	 farms	 can	 take	 more	 than	 5	 years	 from	
identification	of	a	development	zone	through	to	commencing	construction.		Developers	have	
a	number	of	stages	to	complete	before	gaining	planning	consent.	Owing	to	the	nature	of	the	
planning	system	for	offshore	renewable	energy	projects,	detailed	and	effective	engagement	
is	 required	 with	 all	 stakeholders	 during	 this	 time	 and	 the	 developer	must	 report	 on	 this	
consultation	and	on	the	way	 in	which	stakeholder	concerns	have	been	taken	 into	account	
within	 their	 consent	 application.	 To	 assist	 in	 this	 process,	 The	 Crown	 Estate	 maintains	 a	
‘phonebook’	listing	all	appropriate	contacts.	
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	The	 first	 liaison	 activities	 between	 the	 developer	 and	 the	 involved	 stakeholders	 should	
include	advice	on	intent,	process	and	timescales	of	the	development.	

Communication	 should	 include	 the	 issue	 of	 charts	 providing	 details	 of	 the	 site	 under	
development.	Where	possible,	 this	 could	also	be	provided	 in	a	 suitable	GIS	 format.	 	Once	
communications	have	started,	follow up	communication	should	continue	on	a	regular	basis	–	
perhaps	twice	a	year	(although	this	should	be	agreed	on	a	case by case	basis,	depending	on	
the	potential	nature	of	the	interaction	between	parties).	

	
Once	a	project	(or	zone	development	plan)	is	better	defined,	one to one	meetings	with	the	
affected	stakeholders	should	commence.		The	key	aim	of	these	meetings	should	be	to	discuss	
proximity	issues	and	the	potential	requirements	for	cable	crossings.		Under	the	Planning	Act	
a	 developer	 must	 demonstrate	 a	 suitable	 level	 of	 consultation	 and	 engagement	 with	 a	
project’s	stakeholders.		As	a	result	it	would	also	be	beneficial	to	discuss	the	overall	nature	of	
the	principles	which	will	need	to	be	established	between	the	two	parties	when	coming	to	
proximity	or	crossing	agreements.				

It	should	be	noted	that	even	at	the	point	of	consent	application,	the	wind	farm	developer	may	
not	know	the	exact	layout	of	the	offshore	wind	farm.		Wind	farms	are	usually	consented	on	a	
‘project	envelope’	basis,	known	as	a	Rochdale	Envelope,	which	allows	for	a	variety	of	potential	
options	 in	 technology,	 layouts,	 project	 size,	 etc.,	 to	 be	 built	 out.	 	 Importantly	 for	 this	
document,	the	layouts	are	only	likely	to	be	confirmed	post consent.		Whilst	some	developers	
will	be	happy	to	sign	up	to	certain	distances	on	which	a	proximity	agreement	can	be	reached	
before	consent,	it	may	not	be	possible	to	sign	full	proximity	and	crossing	agreements	before	
the	submission	of	a	consent	application	if	developers	cannot	provide	this	level	of	certainty.	It	
is	therefore	anticipated	that	where	developers	cannot	sign	up	to	certain	constraints	before	
consent	application	and	hence	where	there	are	potential	conflicts	between	a	cable	and	an	
offshore	wind	farm	proposal	 (and	where	there	 is	a	possibility	that	the	cable	operator	may	
object	to	the	IPC/Marine	Scotland	as	a	result	of	the	conflict)	the	affected	parties	may	look	to	
develop	a	two stage	agreement.	The	suggested	stages	for	this	are	detailed	below	but	may	
need	to	be	adapted	to	meet	the	needs	of	individual	developers	and	their	stakeholders.			

Whilst	an	offshore	wind	farm	developer,	in	this	instance,	would	not	be	able	to	provide	final	
details	of	a	project	layout	pre	application,	it	is	suggested	that	parties	consider	entering	a	high	
level	 Memorandum	 of	 Understanding	 (MOU)	 before	 a	 developer	 submits	 a	 consent	
application	to	avoid	the	need	for	any	objection	to	an	application.	The	 level	of	 information	
within	this	MOU	would	be	largely	dependent	on	the	desired	level	of	agreement,	pre consent,	
of	the	OWF	developer	and	cable	owner.	It	is	suggested	that	such	a	high	level	MOU	would	look	
to	establish	the	principles	on	which	a	proximity	agreement	would	be	reached	for	the	project	
in	question	and	would	intend	to	focus	the	parties	on	the	principles	laid	out	within	it.		
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Such	a	high	level	MOU	may	look	to	identify	minimum	proximity	without	any	compromise	to	
maintenance	operations	on	the	telecoms	operator’s	part	as	well	as,	for	example,	suggesting	
suitable	mitigation	measures	that	could	be	adopted	should	proximity	be	reduced	in	a	number	
of	 increments.	 	 This	 may	 present	 numerous	 scenarios	 on	 which	 the	 offshore	 wind	 farm	
developer	could	base	a	design	when	finalising	the	wind	farm	design	depending	on	the	final	
project	parameters,	hence	retaining	the	flexibility	contained	within	the	Rochdale	Envelope.	

It	is	recognised	however	that	an	MOU	may	not	be	applicable	or	appropriate	for	all	developers	
and	hence	it	is	suggested	here	as	one	option	to	ease	concerns	of	both	parties.	A	developer	
(or	existing	cable	owner)	may	prefer	to	take	another	approach	as	part	of	ongoing	consultation	
on	the	proximity	agreement.	

During	 the	 discussions	 on	 a	 high	 level	MOU,	 the	 parties	may	 agree	 to	 undertake	 certain	
impact	assessment	analyses	and	technical	studies,	if	required,	to	determine	the	level	of	risk	
imposed	and	allow	an	informed	discussion	of	potential	mitigations.	

	
If	considered	appropriate,	a	high	level	MOU	would	be	put	in	place	between	the	developer	
and	the	affected	party	as	part	of	the	consultation	process.	In	this	case,	it	would	provide	the	
offshore	wind	 farm	developer	 and	 affected	party	with	 the	 reassurance	 that	 a	 project	will	
proceed	on	the	previously	agreed	terms	and	hence	will	avoid	potential	further	dispute	at	a	
later	stage.		

In	this	scenario,	the	second	stage	of	the	proximity	agreement	would	occur	post consent	and	
once	the	layout	has	been	approved,	where	detailed	agreements	between	cable	operators	and	
offshore	wind	developers	are	finalised	and	agreed	(as	discussed	further	in	Annex	B.3).	

14.2 Pre-construction	phase	

	
Once	consent	is	granted	by	the	relevant	authority,	the	developer	will	start	narrowing	down	
design	 options	 for	 the	 offshore	 wind	 farm	 through	 detailed	 design,	 tendering	 and	
procurement	processes	(although	some	developers	may	begin	this	process	during	application	
determination).	During	this	period	of	time	(typically	approximately	2	years),	the	developer	
should	 continue	 to	engage	with	 the	 cable	owners	and	establish	more	 firm	proximity	 (and	
crossing)	agreements	 in	 line	with	 the	previously	agreed	principles	 laid	out	within	 the	high	
level	MOU	or	any	other	applicable	documents.		These	would	be	based	on	the	established	wind	
farm	layout,	electrical	infrastructure,	etc.		

Depending	on	the	nature	of	the	offshore	wind	farm	consent,	there	may	also	be	a	requirement	
to	demonstrate	to	the	regulator	that	a	proximity	agreement	has	been	reached.	
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14.3 Construction	phase	

		
Once	 the	 financial	 investment	 decision	 is	 taken	 by	 the	 developer’s	 board(s)	 and	 offshore	
construction	 is	 mobilised,	 there	 will	 be	 certain	 precautions	 to	 be	 taken	 in	 respect	 of	
construction	 operations	 near	 offshore	 cables.	 This	 is	 detailed	 in	 the	 method	 statement	
forming	an	integral	part	of	any	proximity	agreement.	

Representatives	 of	 installation	 and/or	 maintenance	 contractors	 should	 be	 involved	 in	
operational	 discussions	 as	 early	 as	 possible,	 as	 necessary.	 This	 is	 to	 enable	 agreement	 of	
working	arrangements	for	installation,	repair	and	maintenance	of	the	parties’	facilities	within	
the	bounds	of	the	proximity	(and	crossing)	agreement.	

Notification	for	defined	activities	should	be	provided	as	agreed	on	a	case	by	case	basis.	An	
example	of	a	notification	timeline	could	be	at	countdown	intervals	of	3	months,	1	month,	1	
week,	 48	 hours,	 24	 hours	 prior	 to	 construction	 commencement	 and	 upon	 completion	 of	
operations.	 Any	 alterations	 to	 the	 Method	 Of	 Procedure	 (MOP)	 during	 construction	 will	
require	further	discussion	and	flexibility	in	the	proximity	agreement.	

14.4 Operation	and	maintenance	phase	
Following	construction,	the	coordinates	and	necessary	charting	information	shall	be	supplied	
to	all	parties	as	soon	as	practical	to	enable	them	to	update	their	databases.	The	obligation	is	
to	provide	as built	data	works	for	all	parties.	The	wind	farm	operator	should	provide	as built	
data	and	as laid	coordinates	of	all	infrastructure.	Submarine	cable	operators	should	provide	
a	revised	route	position	list	after	a	cable	has	been	lifted	for	repair	or	 installation	of	a	new	
cable.	

During	the	operation	and	maintenance	phase	there	will	be	new	issues	in	respect	of	marine	
coordination,	 issues	 during	major	 overhauls,	 etc.,	 and	 there	might	 be	 options	 for	 shared	
maintenance	services.	
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15 ANNEX	C	–	CHECK	LIST	FOR	ISSUES	TO	BE	
CONSIDERED	IN	A	SITE	SPECIFIC	RISK	
ASSESSMENT	

This	 Annex	 provides	 a	 check	 list	 of	 the	 key	 issues	 (‘External	 /	 Internal	 Influences’)	 for	
consideration	in	a	site	specific	risk	assessment.	 It	may	be	appropriate	to	consider	these	as	
part	of	a	suggested	agenda	for	discussion	between	the	key	stakeholders.	

	
Figure	17	–	The	External	and	Internal	Influences	to	be	considered	in	determining	site	

specific	proximity	limits	

15.1 External	influences	
The	following	is	an	aide memoire	of	the	key	areas	of	‘External	Influences’	(i.e.	issues	where	
none	 of	 the	 affected	 parties	 can	 have	 an	 impact	 on	 the	 condition)	 for	 consideration	 in	
reaching	successful	proximity	agreements.	It	is	not	intended	to	be	an	exhaustive	list	of	items	
to	be	included	by	prescription.		

Physical	environment/metocean	conditions	

Ø Historical	metocean	data;	
Ø Benthic	conditions;	
Ø Depth	of	water.	
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Existing	infrastructure	

Ø Availability	of	accurate	survey	data;	
Ø Existing	 subsea	 plant	 information	 (burial	 /	 protection)	 and	

specification;	
Ø Other	 seabed	 users	 /	 stakeholders	 and	 proximate	

developments;	
Ø Cable	crossings	and	any	required	burial	/	protection	(mattresses,	

rock	etc.);	
Ø Proximity	of	surrounding	infrastructure	foundations	/	turbines	/	

substations.	

Planned	infrastructure	

Ø Planned	 location	 and	 potential	 layout	 scenarios,	 including	
crossings.	

Legislative/regulatory	constraints	

Ø UNCLOS	and	other	regulatory	constraints;	
Ø HSE	regulations;	
Ø Local	rules	and	regulations;	
Ø Other	 permit	 applications	 lodged	 during	 development	 of	 a	

proximity	agreement.	

Commercial	constraints	

Ø Is	a	high	level	MOU	between	the	parties	in	place?;	
Ø Impact	 on	 contractual	 performance	 requirements	 of	 cable	

owner’s	customers	/	marine	provider;	
Ø Reduction	in	OWF	developer’s	power	generation.	

Other	seabed	users	

When	submarine	cables	are	located	in	close	proximity	to	offshore	wind	farm	developments	
and	other	stakeholders	(such	as	oil	&	gas,	shipping,	aggregate	extraction,	marine	protected	
areas,	 etc.),	 the	 developer	 should	 consider	 the	 cumulative	 impact	 of	 all	 the	 sectors’	
requirements.	This	should	ensure	each	stakeholder	can	continue	their	legitimate	activities	in	
a	 safe	 and	 timely	 manner.	 Where	 impacts	 are	 identified,	 they	 should	 be	 quantified	 and	
assessed,	 and	 all	 legitimate	 concerns	 addressed.	 Where	 multiple	 developments	 /	
stakeholders	 are	 identified,	 the	 Working	 Zone	 agreed	 between	 stakeholders	 using	 this	
guideline	may	vary	on	a	case	by	case	basis.	

15.2 Internal	influences	
In	 addition	 to	 the	 External	 Influences	outlined	 above,	 a	 range	of	 ‘Internal	 Influences’	 (i.e.	
issues	that	are	in	some	kind	of	control	by	at	least	one	of	the	affected	parties)	should	also	be	
taken	into	consideration	when	discussing	a	risk based	assessment	of	appropriate	proximity	
limits.	 	 Again,	 the	 list	 is	 not	 intended	 to	be	 exhaustive	or	 prescriptive	but	 should	prompt	
evaluation	of	the	most	useful	and	relevant	issues	for	consideration.	
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Also,	these	internal	influences	should	be	part	of	the	agenda	for	discussion	between	the	key	
stakeholders	and	may	eventually	be	elements	of	the	method	statements	to	be	developed	and	
agreed	through	the	dialogue.	

Vessel	/	Equipment	selection	or	availability	

Ø Differing	vessel	types,	capabilities	and	operating	footprints;	
Ø Vessel	and	positioning	capability;	
Ø Weather	forecast	and	related	decision	process;	
Ø Impact	of	vessel	losing	position;	
Ø Vessels	 required	 to	 undertake	 remedial	 works	 –	 multi vessel	

simultaneous	operations;	
Ø Position	 reference	 systems	 and	 the	 impact	 of	 surrounding	

structures;	
Ø Deck	and	cable	handling	arrangements;	
Ø ROV	/	LARS	spec	and	capability;	
Ø Methodology,	 operational	 procedures	 and	 techniques	

employed;	
Ø Available	spare	cable	/	plant.	

Operational	environment		

Ø Proximity	agreement	boundary;	
Ø Pre existing	jack	up	zones	and	cable free	areas;	
Ø Anchor	spread	requirements	for	multi point	mooring	systems;	
Ø Cable	protection;	
Ø Post lay	surveys	and	the	transmitting		/	sharing	of	data;	
Ø How	a	repair	affects	future	interaction	and	works;	
Ø The	 requirement	 for	 powering	 down	 part	 of	 a	 system	 during	

works.	

Manning	levels	

Ø Competence	 and	 experience	 adequate	 to	meet	 the	 additional	
demands	of	the	circumstance;	

Ø Additional	 manning	 requirements,	 e.g.	 DPOs,	 watch	 keepers,	
proximate	 party	 reps,	 operational	 personnel	 to	 expedite	 the	
repair,	etc.	

Personnel	competency	

Ø Ensure	that	relevant	cross	sector	expertise	is	engaged;	
Ø Health,	Safety	and	Environmental	considerations;	
Ø Experience	 in	 proximate	 /	 close	 quarters	 /	 simultaneous	

operations.	
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15.3 Application	of	ALARP	
What	is	ALARP?	

The	ALARP	 level	 should	 not	 be	misunderstood	 as	 simply	 being	 a	 quantitative	measure	 of	
benefit	 against	 detriment.	 ALARP	 is	 reached	 when	 the	 time,	 trouble	 and	 cost	 of	 further	
reduction	measures,	become	uneconomic	or	unacceptable	with	respect	to	the	additional	risk	
reduction	obtained.		

In	 order	 to	 come	 to	 an	 agreement	 between	 the	 involved	 parties	 it	 will	 be	 necessary	 to	
determine	the	level	of	risk	ALARP	level	which	is	acceptable	to	each	stakeholder.	This	will	be	
site	specific	and	the	appetite	for	risk	is	likely	to	vary.	

Whilst	account	should	be	given	to	potential	worst	case	scenarios,	these	should	not	be	used	
as	 the	 basis	 for	 discussions	 between	 the	 parties	 if	 they	 cannot	 also	 be	 considered	 likely.		
Limiting	discussions	to	worst	case	scenarios	or,	for	instance,	a	single	20	year	+	event,	is	likely	
to	lead	to	disagreements	where	neither	party	can	be	satisfied	or	may	potentially	prevent	an	
agreement	being	reached	at	all.	Wherever	possible,	the	assessment	of	risk	should	 include,	
but	not	be	limited	to:	

Ø Any	 historic	 data	 available	 on	 reliability	 or	 damage	 for	 the	
existing	infrastructure	or	installed	similar	examples	elsewhere;	

Ø Likely	return	rates	of	periods	of	poor	weather	which	may,	under	
the	planned	interaction,	prejudice	repairs	when	compared	to	the	
baseline	current	situation;	

Ø Likelihood	of	inability	to	maintain	control	of	the	vessel;	and	
Ø Completion	of	sufficient	due	diligence	to	ensure	that	all	parties	

to	 the	 agreement	 are	 considered	 competent	 to	 meet	 the	
requirements	of	the	proximity	agreement.	

Consideration	of	the	acceptable	risks	will	then	allow	informed	discussions	on	the	potential	
mitigations	 that	 may	 be	 available	 to	 reduce	 the	 risk	 caused	 by	 a	 new	 development	 and	
therefore	reach	an	acceptable	ALARP	level.	

Consider	the	following	Probability	–	Impact	table	and	Risk	Severity	Analysis	example	when	
determining	and	mitigating	to	the	ALARP	(YELLOW)	level(s).	Note,	the	risk	severity	index	can	
be	calculated	simply	as	Probability	x	Highest	Impact,	the	solution	being	inserted	within	the	P
I	table	in	the	Green	(Tolerable),	Yellow	(ALARP)	or	Red	(Intolerable)	areas.	
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This	might	be	viewed	 in	a	Probability	 /	 Impact	 (P I)	 severity	 table	as	outlined	 in	Figure	18	
below.	

	
Highest	Impact	of	Risk	Event	

Figure	18:	Probability	Impact	table	and	associated	ALARP	levels	

A	 risk	 analysis	 taking	 into	 consideration	 all	 site specific	 External	 Influences	 and	 Internal	
Influences	should	be	carried	out	during	discussions	on	proximity	agreements.		The	base	case	
proximity	distance	tables	provided	in	the	Evidentiary	Study	applied	intelligently	provide	useful	
tools	in	the	risk	assessment	of	the	various	scenarios.	

Such	an	assessment	could	include	but	not	be	limited	to:	

Ø Risk/likelihood	of	damage	to	existing/proposed	infrastructure	in	
the	 area	 of	 the	 interaction	 including	 potential	 for	 change	 to	
anticipated	fault	rates	due	to	the	planned	new	infrastructure;	

Ø Risk/likelihood	 that	 a	 fault	may	occur	during	 a	period	of	poor	
weather	which	would	lead	the	Master	of	the	vessel	to	delay	or	
suspend	operations	due	to	 the	proximity	of	an	OWF	alone	 (as	
opposed	to	the	weather	being	unworkable	in	any	situation);	

Ø Acceptable	 level	 of	 downtime	 of	 any	 infrastructure	 under	
normal	circumstances	and	its	strategic	importance;	

Ø Loss	of	potential	revenue	for	any	OWF	operator	as	a	result	of	loss	
of	available	acreage	and	impact	on	the	project	as	a	whole;	

Ø Cost	 of	 alternative	 options,	 such	 as,	 re routeing	 a	 new	 cable	
around	as	opposed	to	through	an	existing	OWF	and	impact	on	
the	project	as	a	whole.	
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Kavelbesluiten 1 en 2                     Per e-mail verzonden 

Hollandse Kust (Zuid) 
Postbus 248 
2250 AE  Voorschoten                                     

                                                                     Den Haag, 27 september 2016 
 
Betreft: zienswijze Kavelbesluiten 1 en 2 
 
 
Geachte Mevrouw of Meneer, 
 
 
Wij hebben kennisgenomen van de ontwerpkavelbesluiten voor de kavels I en II in het 
windenergiegebied Hollandse Kust (Zuid) op meer dan 22,2 km uit de kust. 
 
Deze ontwerpkavelbesluiten hebben de besturen van het Wijkberaad Bohemen, 
Waldeck, Kijkduin (BWK) en van de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin (SBK) niet op 
andere gedachten gebracht dan die zijn neergelegd in onze zienswijze van 7 maart 
2016. Kortheidshalve moge we daarnaar verwijzen en voor de goede orde, hebben we 
die als bijlage bij deze zienswijze gevoegd. 
 
Daarnaast tekenen wij aan, dat wijde argumenten van de Gemeente Den Haag in hun 
onlangs ingediende zienswijze op dit dossier geheel onderschrijven en daar derhalve 
ook kortheidshalve naar verwijzen. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de besturen van BWK en SBK, 
 
w.g.        w.g. 
 

vice-voorzitter BWK                                                    voorzitter SBK 
 
 
Bijlage: zienswijze Kavelbesluiten 1 en 2 dd. 7 maart 2016 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Kavelbesluiten 1 en 2 
Hollandse Kust (Zuid) 
Postbus 248 
2250 AE  Voorschoten                                     

                                                                     Den Haag, 7 maart 2016 
 
Betreft: zienswijze Kavelbesluiten 1 en 2 
 
 
Geachte Mevrouw of Meneer, 
 
 
Wij hebben kennisgenomen van Uw concept “Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Kavelbesluiten 1 en 2 Hollandse Kust ( Zuid )". 
 
In de nationale visie Kust ( 2013) wordt onder andere aangegeven dat de kust niet 
alleen ecologische kwaliteiten herbergt, maar ook een grootschalige door de mens 
beleefbare landschappelijke kwaliteit. De eigenschap in grote delen van de kustzone 
om onbelemmerd de horizon te kunnen zien, is elders in Nederland vrijwel afwezig. 
Aldus vormt dit een grote maatschappelijke kwaliteit. Vele mensen genieten van de 
leegte en de duisternis, van de elementen water, wind, storm en zon, de getijden en 
dat gedurende alle seizoenen. De kust is de grootste vrij toegankelijke ruimte van ons 
land. 
 
Wanneer wij daarnaast de noodzaak zien van het ontwikkelen van duurzame energie, 
waaronder de realisering van windmolenparken in zee, dan wordt meteen duidelijk dat 
het laatste met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal moeten geschieden.  
Integraal denken en een uiteindelijk zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte in zee 
moeten daarbij de prioriteit krijgen boven overwegingen van zuiver financiële aard.  
In dat kader is het jammer te moeten constateren dat er geen sprake is van een 
integrale aanpak bij de ontwikkeling van de opgave om 2100 MW te installeren bij de 
Hollandse Kust en dat vermogen aan land te brengen. 
 
In de concept notitie wordt alleen uitgegaan van 1400 MW in H.K. Zuid, terwijl de 
invulling van de 700 MW voor H.K. Noord  niet wordt beschreven. Daarnaast wordt 
vooruitgelopen op de besluitvorming over H.K. Zuid 3 en 4 binnen de 12 mijlszone. 

 
 

0080



Het alternatief van IJmuiden Ver wordt niet in beeld gebracht naast de locatie 
Hollandse Kust Zuid. Ook alternatieven voor de locaties binnen de 12 mijlszone, 
liggend buiten die zone, zijn niet aangegeven en beschreven. 
 
Vanwege de zichtbaarheid en andere mogelijke effecten op de beleving van de kust en 
de kusteconomie zijn wij zeer terughoudend ten aanzien van de realisering van 
grootschalige windparken binnen de 12 mijlszone. Het is een “Nee tenzij”. Vanuit deze 

overwegingen zijn wij van mening dat de mogelijke effecten daarvan reeds nu helder 
gemaakt moeten worden en in de voorliggende concept notitie moeten worden 
meegenomen. 
 
De keuze om 1400 MW vanuit Hollandse Kust 1, 2, 3 en 4 op de hoogspannings-
stations Maasvlakte dan wel  Wateringen aan te sluiten is niet noodzakelijk en 
doelmatig. Dit brengt extra kosten met zich mee vanwege de benodigde aanpassing 
van deze hoogspanningsstations. Zij kunnen anders immers geen vier velden 
accommoderen. Het nieuw gebouwde hoogspanningsstation Beverwijk is daarvoor wel 
geschikt. Dit komt in het concept onvoldoende naar voren. 
 
De keuze om een systeem te bouwen op basis van de capaciteit van een 220 kV kabel 
welke 350 MW kan transporteren zou even goed tot een transformatorstation van 
1050 MW bij Zuid en een transformatorstation van 1050 MW bij H.K. Noord kunnen 
leiden. Een en ander zou dan een besparing van een kostbaar transformatorstation 
van 700 MW  betekenen. De doelmatigheid en de kosteneffectiviteit van de twee 
transformatorstations bij H.K. Zuid moeten diepgaander worden onderbouwd. 
 
Het is meer dan jammer te moeten constateren dat slechts economische motieven 
(lagere kosten) ertoe geleid hebben om terug te komen op het aanvankelijke besluit 
om buiten de 12 mijlszone te blijven. Het blijkt niet alleen technisch mogelijk maar 
ook  economisch rendabel te zijn om ver uit de kust een windpark te ontwikkelen. Zie 
het Deense Dong Energy en hun project op 120 km voor de kust van Yorkshire. Wij 
verwijzen hierbij  naar de website  Stichting Vrije Horizon.nl met betrekking tot  
IJmuiden Ver. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de besturen van BWK en SBK, 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
vice-voorzitter BWK                                                    voorzitter SBK 
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Windenergiegebied kavelbesluit 1 en 2 
Hollandse Kust Zuid (HKZ) en de kleine 
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Inleiding 
In de voorliggende Kavel besluiten voor HKZ 1 en 2 is rekening gehouden met het onder 
voorwaarden openstellen van deze windparken voor schepen kleiner dan 24 meter. Deze 
keuze wordt volledig ondersteund door de hierboven genoemde organisaties. Als deze 
openstelling gerealiseerd wordt is er geen enkele aanleiding voor bovengenoemde 
organisaties bezwaar te maken tegen dit kavelbesluit. 
Wel willen wij enige kanttekeningen plaatsen. 
 
Standpunt 
 
Doorvaart en “corridors” 
Aan onze argumenten met betrekking tot het toestaan van doorvaart voor schepen met een 
lengte <24 meter wordt grotendeels en onder voorwaarden tegemoet gekomen in NWP2 en 
bijbehorende Maatregelen. 
Behoudens de sportvisserij vaartuigen bestaat een groot deel van de recreatievaart uit 
zeilschepen. 
De koers van deze zeiljachten is sterk afhankelijk van de windrichting en de (getijde) 
stroming. Het varen van een vooraf vastgestelde rechtstreekse koers is daardoor niet altijd 
mogelijk en het gebruik van de motor bij enige zeegang meestal geen optie. 
 
De binnen de kavels ontstane ruimten mogen daarom niet leiden tot een verplicht gebruik van 
deze, ook wel corridors genoemde, banen.  
 
Daarbij kan de status van deze corridors aanleiding geven tot verwarring. Omdat de breedte 
hiervan minder dan 2 zeemijlen bedraagt kan dit aanleiding zijn deze corridors als nauw 
vaarwater te bestempelen.. 
Dat betekend dat voorschrift 9 van de Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee 
(BVA) van kracht worden. Een voorschrift dat een strikt regime van het houden van 
stuurboordzijde van het vaarwater op legt en daarbij bepaalt dat zeilvaartuigen en vaartuigen 
met een lengte <20m de doorvaart van een schip dat slechts in het nauwe vaarwater kan 
(mag) varen(in dit geval dus een schip met een lengte tussen de 24 en 45 meter) niet mag 
belemmeren. 
Ook het oversteken van een tot nauw vaarwater bestempelde corridor is aan beperkingen 
onderhevig. 
Het zal in bovengenoemde gevallen problemen opleveren onderscheid te maken tussen een 
schip waarvan de lengte net kleiner is dan 24 meter en dus door het park mag varen, maar 
groter dan 20 meter en de beperkingen uit BAZ Vs 9 voor dit schip in de corridor niet gelden. 

Doorvaarverbod gedurende de nachtelijke uren 
Een genoemde voorwaarde is, dat het niet is toegestaan om tussen zonsondergang en 
zonsopkomst (bij nacht) in de parken te verblijven. Deze voorwaarde lijkt gestoeld op de 
wens op visuele handhaving mogelijk te maken (verbod op vissen met netten) en de 
beperkte mogelijkheden bij SAR operaties. 

Het verbod ‘s nachts door de parken te varen, leidt er toe dat kleine schepen 
gedurende de donkere periode gedwongen worden in de buurt van de verkeersbanen 
van en naar de Rotterdamse en Amsterdamse havens te varen. De beperkte 
zichtbaarheid van de navigatie verlichting(volgens de eisen van de BVA 1 vs 29, 1 cq 
2 zeemijlen voor schepen met een lengte <12m en 2 zeemijlen als de lengte meer 
dan 12 meter bedraagt) en de achtergrond verlichting van de betreffende 
havengebieden zullen er voor zorgen dat kleine schepen die buiten het windturbine 
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park varen door grote schepen nauwelijks opgemerkt worden. 
Een van de belangrijkste aanleidingen voor het toestaan van doorvaart, het is veiliger voor 
een klein schip om door een windturbine park te varen, dan in de nabijheid van de grote 
scheepvaart, wordt gedurende de nacht dus teniet gedaan. 
 
Het argument dat SAR operaties gedurende de nachtelijke uren in een windturbinepark 
bemoeilijkt worden kan terecht zijn, maar een vaartuig dat in moeilijkheden raakt in de 
nabijheid van een windturbine park, kan binnen de tijd dat de SAR operatie op gang komt, 
door de getijstromen en wind, ook een windturbine park binnen gedreven zijn. 
Knelpunt is echter dat bij Ronde 1 en 2 windparken de palen binnen de windparken 
niet noodzakelijkerwijs voorzien zijn van lichten op zee niveau. 

Teneinde in de toekomst op basis van opgedane ervaring de mogelijkheid te kunnen 
bieden om doorvaart ook ’s nachts te kunnen toestaan is het verzoek om te 
onderzoeken of lichten op zeeniveau kunnen worden opgenomen in de specificaties 
van de individuele turbines. Achtergrond is dat aanbrengen van deze voorziening bij de 
bouw zeer beperkte kosten met zich meebrengt terwijl het retrofitten op bestaande 
installaties aanzienlijk duurder zal zijn. 

In dit verband verwijzen wij naar het in februari 2014 door voornoemde organisaties 
uitgebrachte “Gezamenlijk Standpunt van de Recreatieve Scheepvaart ten aanzien  
van Windenergieparken op het Nederlandse Deel van de Noordzee”. Daarin is de volgende 
tekst opgenomen: 
 
Dagmerken en verlichting 
Windturbines dienen voor de scheepvaart duidelijk zichtbaar te zijn conform de door 
de IALA gestelde voorschriften. Tot een hoogte van 12 meter boven het 
wateroppervlak geschilderd in een helder gele kleur. Des nachts moet, om doorvaart 
bij nacht mogelijk te maken, middels een niet verblindend strijklicht, het nummer van 
de individuele turbine alsmede de naam van het betreffende windturbinepark 
zichtbaar zijn. 
 
Samenvattend 
Geen bezwaar tegen de ligging van de kavels van het windturbinepark HKZ mits: 

o Doorvaart voor schepen ˂ 24 meter, bij voorkeur onbeperkt, wordt toegestaan;  
o Een goede markering en in de kaart aangegeven positionering van de individuele 

turbines wordt verzorgd;  
o Geen corridors gevormd worden die aanleiding kunnen geven tot verwarrende 

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

o Het te allen tijden vermijden van gevaarlijke nabijheidsituaties met grote 
scheepvaart. 
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Contactadressen 

Koninklijk Nederlands Watersport Verbond 
Postbus 2658 
3430 GB Nieuwegein 
www.waterportverbond.nl 
www.watersporters.nl 
info@watersportverbond.nl 

Contactpersoon 
 

 
  

 
 
Nederlands Platform voor Waterrecreatie 

 
 

www.platformwaterrecreatie.nl 

Contactpersoon 
  

 
E-mail: secretaris@npvw.nl  
 
 
BBZ - Vereniging voor 
beroepschartervaart 
Kuipersdijk 17 
1601 CL Enkhuizen 
www.beroepschartervaart.nl 
info@beroepschartervaart.nl  

Contactpersoon 
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kan op basis van deze criteria objectief worden weergegeven. De afstand waarop een object voor het menselijke oog nog zichtbaar is, hangt af van een aanta
factoren:
– Eigenschappen van het object
– De kromming van de aarde
– De visus van het menselijke oog
– De meteorologische omstandigheden.
Uit het MER (zichtbaarheidsanalyse) volgt dat het windpark maximaal 17,25 % van de tijd gedurende de zomermaanden (1 mei – 30 september) in de dagperiode
(07.00 uur – 21.00 uur), vanaf het dichtstbijzijnde strand op land (Noordwijk) zichtbaar is. Buiten de zomerperiode is het zichtbaarheidspercentage van de windturbines
lager. Daarnaast is het zichtbaarheidspercentage van de windturbines vanuit andere locaties aan de kust die verder van het windpark liggen lager, respectievelijk
Zandvoort (9,57 %), Scheveningen (3,16 %) en Hoek van Holland (0,32 %).
De zichtbaarheid van de windturbines vanaf de kustgebieden wordt voornamelijk bepaald door de weersomstandigheden en in mindere mate door de grootte van de
turbines. Grotere windturbines zijn bij goede zichtomstandigheden wel tot een grotere afstand zichtbaar. Echter bij het gebruik van windturbines met een groter
vermogen, zullen er minder turbines nodig zijn om tot hetzelfde vermogen te komen.
Er wordt het volgende gesteld: 'De mate waarin de aanwezigheid van windparken de beleving van het landschap en met name het vrije uitzicht over zee beïnvloedt, is
niet voor iedereen eenduidig vast te stellen op basis van objectieve criteria. Beleving is subjectief, wat betekent dat dit voor eenieder anders kan zijn'. 

Reactie
Zoals de Rijksstructuurvisie WIndenergie op Zee – aanvullng gebied Hollandse Kust (hierna RSVHK) al aangeeft, is er bij zowel de plaatsing op 12 mijl als op 10 mijl
sprake van een zeer dominante situatie. De aangehaalde cijfers (25% / 35% zichtbaarheid gedurende het jaar) zijn misleidend en staan bovendien in schril contrast
met het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust, hierboven weergegeven.
De zichtbaarheid gedurende bijvoorbeeld de zomer is aanmerkelijk hoger. Volgens KNMI data in de zomer 45%  / 55% van de tijd (daglicht). Uit onze eigen
observaties zijn de turbines bij daglicht mee dan 50% van de tijd zichtbaar, bij nacht zelfs meer dan 80% van de tijd.
Dit observaties worden ook onderschreven door de zichtbaarheidsmetingen welke door het KNMI voor Schiphol en De Kooy gemeten zijn.  Hieruit blijkt dat de
zichtbaarheid gedurende deze willekeurige periode ruim meer dan 50% van de meetperiode beslaat.
Graag willen wij toelichting op beide afwijkende – door u gepubliceerde – percentages zichtbaarheid.
Graag willen wij toelichting op de afwijking van beide rapporten t.o.v. de door ons in de bijlagen aangeleverde percentages zichtbaarheid en de afstanden waarover
deze zichtbaar zouden zijn.

Reactie beleving
Beleving is subjectief. Stoort men zich aan wat men ziet of doet men dat niet. Wat wel duidelijk meetbaar is, is de zichtbaarheid. Wij vinden in dit besluit geen
(langjarige) zichtbaarheidmeting van bijvoorbeeld Luchterduinen of Amalia. Uitsluitend afgeleide, geextrapoleerde metingen, die bovendien sterk afwijken van de
metingen zoals in de bijlage 1 en 2 staan.
De alinea waarin de beleving benoemd wordt, is daarmee suggestief en niet ter zake doende. Wij willen van u zien wat u werkelijk gezien hebt van Luchterduinen
gedurende een langere periode.

Recreatie en tourisme
De kust is een geliefde plek voor verschillende soorten recreatie. De Noordzeebadplaatsen zijn zowel bij binnenlandse als buitenlandse toeristen populaire
bestemmingen. Daarnaast vinden er aan de kust veelvuldig watersportactiviteiten, recreatievaart en sportvisserij plaats.
Om de effecten te onderzoeken van de windparken op de kustrecreatie- en het toerisme zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd waar tevens in de MER naar is
verwezen.
In het Decisio rapport18 is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten en de regionale economische impact van de aanleg van een windenergiegebied op
zee op de kustregio. Hieruit blijkt dat de mogelijk negatieve maatschappelijke effecten op de strandrecreatie aanzienlijk geringer zijn dan de positieve effecten op de
maatschappelijke kosten. Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat de effecten op de werkgelegenheid in de toeristische sector – hoewel niet met zekerheid te
kunnen vaststellen – van beperkte omvang zijn. Daarnaast levert de aanleg en exploitatie van windparken op zee positieve werkgelegenheidseffecten op, ook voor de
kustregio.
Een aanvullend belevingsonderzoek dat op verzoek van de betrokken regionale overheden heeft plaatsgevonden en tegelijk met de ontwerp-Rijksstructuurvisie
Windenergie op Zee Aanvulling Hollandse Kust aan de Tweede Kamer is toegezonden, heeft niet tot afwijkende conclusies geleid.

Reactie
In de genoemde onderzoeken worden geen juiste weergaven gebruikt van de werkelijkheid. Zie ook 'Zichtbaarheid  vanaf de kust'. En zelfs dan nog wordt er door
20% van de ondervraagden gesteld dat zij niet meer naar de gebieden komen waar windmolens zichtbaar zijn. Dat heeft een enorme maatschappelijke en
economische impact op de kustgemeenten. Eigen onafhankelijk onderzoek geeft nog ernstiger cijfers, waarbij + 30% van de ondervraagden aangeeft niet meer naar
deze stranden te komen. (http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf)
De aangehaalde 'werkgelegenheidseffecten en economische effecten' zijn niet juist. Decisio stelt in haar rapport dat er sprake is van verlies van  'maximaal 1250
 FTE' en stelt daarbij de schade op 'maximaal € 260 miljoen over 20 jaar'. Decisio baseert zich daarbij op een 'omrijdfactor van ca 15 km en de daaruit voortvloeiende
kosten'. Echter:
- Ook met 15 km omrijden blijven de windturbines zichtbaar en de wegblijvers weg.
- Volgens cijfers van Misset Horeca heeft een FTE op het strand een omzet van € 80.000/jaar. 1250 FTE's x € 80.0000 x 20 jaar levert een inkomstenderving op van
€ 2,25 miljard. Toen wij Decisio om opheldering vroegen over deze afwijkende cijfers, verklaarde men: ' jullie hebben gelijk, maar zo rekenen wij niet binnen een
MKBA'.
Conclusie: De impact langs de kust is aanmerkelijk hoger dan in het aangehaalde Decisio rapport wordt voorgesteld en strijdig met uw afweging 6.3.2.Graag correctie
hiervan.
Daarnaast wordt hier gesteld dat 'echter gelet op het grote belang van windenergie, en de geringe negatieve effecten in vergelijking met het positieve effect op de
maatschappelijke kosten, worden deze negatieve effecten als aanvaardbaar beschouwd'. 
Wij vinden dit een loze kreet, niet onderbouwd. De kosten voor  ontwikkeling van IJmuiden Ver  t.o.v. de Hollandse Kust zijn volgens de minister € 1,3 miljard hoger.
Dit is weerlegd in de onderzoeken gedaan door ECN en Arde de Graaf Advies. http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-
stroomversnelling/ en vanuit de tenders voor Borssele I en II niet houdbaar. Ontwikkeling op IJmuiden Ver kan een besparing opleveren van € 1 miljard. (zie
bovengenoemde link). Daarboven op wordt ook de schade aan de kust (zie punt 2 hierboven) verkeerd voorgesteld op basis van een 'rekenmodel' door Decisio
gehanteerd.

Weer en Klimaat
Uit de MER blijkt dat een windpark lokaal effect kan hebben op het weer. De turbulentie van de atmosfeer neemt binnen een windpark toe, waardoor dit in enkele
gevallen kan leiden tot extra wolkenvorming. Echter komt dit effect slechts zeer incidenteel voor, omdat dit zich alleen voordoet bij zeer specifieke meteorologische
omstandigheden. Derhalve zal dit geen significante effecten hebben op recreatie en toerisme.
Reactie
Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de werkelijke effecten op lokaal niveau, veroorzaakt door menging van koude en warme luchtlagen. Er is derhalve ook niet
bekend of dit 'zeer incidenteel' voorkomt. Daarom is de stelling dat dit geen significante effecten zal hebben op recreatie en toerisme, niet valide.
Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten zijn van plaatsing van windturbines op zee op het weer langs de kust.
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Morfology en hydrologie
Alle morfologische en hydrologische veranderingen die het gevolg zijn van de aanleg, exploitatie, verwijdering en onderhoud van het windpark zijn, voor zover 
huidige kennis inzichten geeft, lokaal, beperkt van omvang en tijdelijk van aard.
Reactie
Wij kunnen niets teruglezen over amfidromen. IJmuiden Ver ligt in een amfidroomgebied. (zie http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/09/Ardo-De-Graaf-
Advies-.pdf pagina 13 e.v.).
Een amfidroom heeft zeer weinig getijdenverschil. Met als gevolg weinig bodemverplaatsing, en daardoor goedkopere fundering. Dit gegeven is niet opgenomen in de
MER of in het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust.
Wij missen onderzoek hiernaar en zouden dat graag aangevuld willen zien.

Ecologie
In het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust worden allerlei maatregelen en mitigerende acties opgenomen om schade aan ecologie te beperken.
In bijlage 3 staat weergegeven dat IJmuiden Ver op ecologisch gebied aanmerkelijk gunstiger scoort dan Hollandse Kust. Controlende en mitigerende maatregelen
werken kostenverhogend. Kunt u aangeven waarom toch gekozen wordt voor kostenverhogende maatregelen voor de Hollandse Kust t.o.v. IJmuiden Ver, waarbij de
keuze voor Hollandse Kust uitsluitend gebaseerd is op vermeende meerkosten.

Dwingende redenen van openbaar belang
In dit hoofdstuk wordt het volgende gesteld: 'Door de overheid is de ambitie vastgelegd om in het jaar 2023 23% van de jaarlijkse energiebehoefte te verkrijgen uit
(meerdere typen) hernieuwbare (duurzame) energiebronnen. Deze doelstelling is mede ingegeven door ambities op Europees niveau. Ten aanzien van de betreffende
bronnen valt te denken aan windenergie (windturbines), zonne-energie (zonnepanelen), biomassa (vergisting), bodem (aardwarmte) en water(kracht). Deze
voorgenomen duurzame ontwikkeling en doelstelling zal de komende jaren voornamelijk worden toegeschreven aan windenergie, aangezien dit een van de
goedkoopste en makkelijkste manieren is om hernieuwbare energie te produceren. Het onderhavige windpark in de Noordzee zal substantieel bijdragen aan de
doelstelling. Daarnaast zal Nederland minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen'.
Reactie
De Europese doelstelling is het terugdringen van CO2 uitstoot. In dit document wordt geen gewag gemaakt van de impact van deze ontwikkelingen op het
terugdringen van de CO2 uitstoot, noch wat de verwachte / berekende bijdrage is van de locaties Hollandse Kust hierop. Graag willen wij deze onderbouwde
verwachtingen opgenomen zien.

Algemeen
Het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust bol  van de algemeenheden en onzekerheden. Veel gebruikte woorden als 'kunnen (76 keer), kan (125
keer) mogelijk( 69 keer)' geven een beeld van onzorgvuldigheid en veel voorbehoud.

Ten slotte:
Wij zijn van mening dat het voornemen plaatsing van windturbinevelden in het zicht van onze kust stoelt op ondoordachte, niet goed uitgewerkte onderbouwingen,
achterhaalde gegevens (ECN, Decisio) en geen c.q. onvoldoende rekening houdt met de effecten op lokaal niveau. (Motivaction, Decisio).
Wij zijn van mening dat EZ de tijdsdruk als leidend neemt, in plaats van verantwoord bestuur.
Wij zijn van mening dat de economische belangen voorrang krijgen ten opzichte van de leefbaarheids- en belevingsbelangen. People, planet, profit.
Wij zijn van mening dat een van de laatste ongerepte natuurgebieden onherstelbaar veranderd wordt.
Wij zijn van mening dat IJmuiden Ver in deze fase nooit een serieus alternatief is en stoelen dit op gesprekken met EZ, discussies in de deelname aan
participatiebijeenkomsten, maar vooral aan het gekozen argument (vermeende) meerkosten. Zonder dat door EZ / I&M grondig onderzocht is of dit stand houdt bij
een grotere aanbesteding op 1 locatie met ca. 10% meer windopbrengst.
Wij zijn van mening dat de volksgezondheid, door het wegnemen van de eindeloosheid van de zee, op termijn schade zal ondervinden.
De ontwikkeling Hollandse Kust houdt geen rekening met zaken die niet in geld te vatten zijn, maar in 'waarde'. Bezoekers beleven de weidsheid van de lege horizon,
de rust die de zee uitstraalt en de prachtige zonsondergangen. Dit alles wordt teniet gedaan en ingeruild voor een vermeende kostenbesparing van € 1,3 miljard.
Inmiddels zijn al deze hieraan ten grondslag liggende berekeningen achterhaald door de in opdracht van Stichting Vrije Horizon uitgevoerde studies en door de
uitkomsten van de winnende tender bij Borssele.
We hebben in Nederland maar één kust. Die wordt totaal volgezet met zeer zichtbare windturbines. Je kunt die horizon, die vrijheid, maar één keer verpesten. Wij
roepen u op dat niet te doen!
Zoals   van Groen links zegt: 'Wij kennen bijna overal de prijs van, maar van bijna niets de waarde'.
Wat vindt u de waarde van deze beleving?

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerprijksstructuurvisie of het planMER?

 

 

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

 

Wij stellen het op prijs als u aangeeft op op welke delen van de ontwerprijksstructuurvisie of het planMER u ingaat en uw zienswijze onderbouwt met
argumenten.

 

Bijlagen

U kunt ook bijlagen toevoegen (totaal maximaal 18 Mb).

Bijlage 1  

Bijlage 2  

Bijlage 3  

Bijlage 4  

Bijlage 5  
 

Privacy bepalingen

De Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens.
Uw bereikbaarheidsgegevens worden gebruikt voor verdere correspondentie over dit project. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat de inhoud
van uw reactie niet te herleiden is tot uw persoon. De Rijksoverheid wijzigt inhoudelijk niets aan uw reactie.
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Platfo1m Participatie 

\Vind op Zee 

Pel'Soonsgegevens: 

Geslacht 

Voorletters 

Tussenvoegsel 

Achternaam 

Leeftijdsklasse 

(mede) Namens 

Bedrijf/Organisatie 

Bereikbaarheidsgegevens: 

Postcode 

Straat 

Huïsnwnmer 

Plaats 

Telefoonnwnmer 

E-mail adres 

E-mail adres (controle) 

Reageren 

Een ieder kan reageren op zienswijzenprocedure Wind op Zee 

Uw reactie 

Zienswijze Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust 

Algemeen.. 

Stichting Vrije Horizon (SVH) concludeert dat in de MER geen rekening wordt gehouden met het cumulatieve effect van de aanbestedingen men N . Dit wil SVH 
opgenomen zien in alle afwegingen voor Kavelbesluiten I t/m 4 voor de Hollandse Kust Zuid, toekomstige kavelbesluitetne I en Il voor de Hollandse Kust Noord. 
Daarbij willen wij dezelfde effecten onderzocht hebben wanneer deze 2100 MW op IJmuiden Ver ontwikkeld zouden worden. 

Op pagina 13 wordt gesteld dat er tempo gehouden moet worden. Dan bevreemdt het SVH dat er uitsluitend gesproken wordt over ontwikkeling op HK en dat IJV 
niet in deze overwegingen wordt meegenomen.. 

De zone tussen 10 en 12 miJ1 moet nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. V ooruitgelopend op deze onderzoeken zonder de alternatieven verder 
op zee gelijktijdig te onderzoeken duidt op vooringenomenheid en een 'luister- en inspraakprocedure' waarbij de ontvangen informatie niet serieus wordt genomen. 

De onderzoeken waaraan in deze documenten wordt gerefereerd, gaan uit van inmiddels achterhaalde, niet up to date uitgangspunten.. Aan de basis van alle 
onderzoeken staat ECN data. ECN onderkent zelf dat deze omgeven zijn met 'grote onzekereidsfactoren'. Mede veroorzaakt omdat de (door ECN) geraadpleegde 
industrie 'uit concwrentieoverwegingen' geen detailinformatie wenst te geven. 

Eerder onderzoek gedaan op basis van waterdiepte, windsnelheid en afstand heeft geresulteertd in een maximaal SDE+ bedrag van van 12,4 cent voor 2016. De 
winnende tender van Borssele (7 ,26 cent/kWh) laat zien dat de gebruikte data achterhaald is en een zeer hoge 'voorzichtigheidsfactor' heeft. Dit geldt ook voor de 
door ECN in hun rekenmodel gebruikte 8,35% financieringsrente, waar in de l\1KBA momenteel 3% voorgeschreven wordt Dit heeft ook effect op de 
kostenvergelijkingen tossen IJmuiden Ver en Hollandse Kust. 

IJmuiden Ver kent veel minder obstakels dan Hollandse Kust en is daardoor makkelijker te ontwikkelen.. 

Aanlanding voor Hollandse Kust Zuid zal plaatsvinden op hetzij Wateringen of de Maasvlakte. Beiden zijn lastig. Wateringen doordat er door een historisch landschap 
gegraven moet worden, Umuiden Ver omdat de kabel door de vaargeul aangelegd moet worden. De aanlandingspunten voor IJmuiden Ver kennen deze obstakels 
niet. Dit zal ongetwijfeld een - niet door ons berekend- kosteneffecdt hebben. 

Afuame productiviteit bestaande windparken 

Uit onderzoekl l is gebleken dat de energieopbrengst van Luchterduinen, als gevolg van de realisatie van alle vier de kavels van het windenergiegebied Hollandse 
Kust (zuid), maximaal 7,8 % lager zal zija Voor windpark Egmond aan Zee en het Prinses Amalia windpark wordt de afuame van de energieopbrengst berekend op 
1,6%. 
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Reactie

De opbrengst neemt af bij ontwikkeling van meer locaties.

Is er onderzoek gedaan naar het cumuliatieve effect zoals hierboven omschreven? Waar is dat onderzoek in te zien.

Waarom wordt niet gekozen voor een locatie IJmuiden Ver, waar de hogere windopbrengst (ruim 8%) ruimschoots opweegt tegen de hier genoemde
productieafname? Of, waar anders gezegd, gekozen kan worden voor 8% minder turbines waarbij de opbrengsten gelijk blijven?

Zichtbaarheid vanaf de kust

De zichtbaarheid van de windparken is in het MER aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve criteria in kaart gebracht. De zichtbaarheid van de windturbines
kan op basis van deze criteria objectief worden weergegeven. De afstand waarop een object voor het menselijke oog nog zichtbaar is, hangt af van een aantal
factoren:

– Eigenschappen van het object

– De kromming van de aarde

– De visus van het menselijke oog

– De meteorologische omstandigheden

Uit het MER (zichtbaarheidsanalyse) volgt dat het windpark maximaal 17,25 % van de tijd gedurende de zomermaanden (1 mei – 30 september) in de dagperiode
(07.00 uur – 21.00 uur), vanaf het dichtstbijzijnde strand op land (Noordwijk) zichtbaar is. Buiten de zomerperiode is het zichtbaarheidspercentage van de windturbines
lager. Daarnaast is het zichtbaarheidspercentage van de windturbines vanuit andere locaties aan de kust die verder van het windpark liggen lager, respectievelijk
Zandvoort (9,57 %), Scheveningen (3,16 %) en Hoek van Holland (0,32 %).

De zichtbaarheid van de windturbines vanaf de kustgebieden wordt voornamelijk bepaald door de weersomstandigheden en in mindere mate door de grootte van de
turbines. Grotere windturbines zijn bij goede zichtomstandigheden wel tot een grotere afstand zichtbaar. Echter bij het gebruik van windturbines met een groter
vermogen, zullen er minder turbines nodig zijn om tot hetzelfde vermogen te komen.

Er wordt het volgende gesteld: ‘De mate waarin de aanwezigheid van windparken de beleving van het landschap en met name het vrije uitzicht over zee beïnvloedt, is
niet voor iedereen eenduidig vast te stellen op basis van objectieve criteria. Beleving is subjectief, wat betekent dat dit voor eenieder anders kan zijn.’

Reactie

Zoals de Rijksstructuurvisie WIndenergie op Zee – aanvullng gebied Hollandse Kust (hierna RSVHK) al aangeeft, is er bij zowel de plaatsing op 12 mijl als op 10 mijl
sprake van een zeer dominante situatie. De aangehaalde cijfers (25% / 35% zichtbaarheid gedurende het jaar) zijn misleidend en staan bovendien in schril contrast
met het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust, hierboven weergegeven.

De zichtbaarheid gedurende bijvoorbeeld de zomer is aanmerkelijk hoger. Volgens KNMI data in de zomer 45%  / 55%van de tijd (daglicht). Uit onze eigen
observaties zijn de turbines bij daglicht mee dan 50% van de tijd zichtbaar, bij nacht zelfs meer dan 80% van de tijd.

Dit observaties worden ook onderschreven door de zichtbaarheidsmetingen welke door het KNMI voor Schiphol en De Kooy gemeten zijn. (Zie bijlage 1 en 2).
Hieruit blijkt dat de zichtbaarheid gedurende deze willekeurige periode ruim meer dan 50% van de meetperiode beslaat.

Graag willen wij toelichting op beide afwijkende – door u gepubliceerde – percentages zichtbaarheid.

Graag willen wij toelichting op de afwijking van beide rapporten t.o.v. de door ons in de bijlagen aangeleverde percentages zichtbaarheid en de afstanden waarover
deze zichtbaar zouden zijn.

Reactie beleving

Beleving is subjectief. Stoort men zich aan wat men ziet of doet men dat niet. Wat wel duidelijk meetbaar is, is de zichtbaarheid. Wij vinden in dit besluit geen
(langjarige) zichtbaarheidmeting van bijvoorbeeld Luchterduinen of Amalia. Uitsluitend afgeleide, geextrapoleerde metingen, die bovendien sterk afwijken van de
metingen zoals in de bijlage 1 en 2 staan.

De alinea waarin de beleving benoemd wordt, is daarmee suggestief en niet ter zake doende. Wij willen van u zien wat u werkelijk gezien hebt van Luchterduinen
gedurende een langere periode.

Recreatie en tourisme

De kust is een geliefde plek voor verschillende soorten recreatie. De Noordzeebadplaatsen zijn zowel bij binnenlandse als buitenlandse toeristen populaire
bestemmingen. Daarnaast vinden er aan de kust veelvuldig watersportactiviteiten, recreatievaart en sportvisserij plaats.

Om de effecten te onderzoeken van de windparken op de kustrecreatie- en het toerisme zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd waar tevens in het MER naar is
verwezen.

In het Decisio rapport18 is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten en de regionale economische impact van de aanleg van een windenergiegebied op
zee op de kustregio. Hieruit blijkt dat de mogelijk negatieve maatschappelijke effecten op de strandrecreatie aanzienlijk geringer zijn dan de positieve effecten op de
maatschappelijke kosten. Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat de effecten op de werkgelegenheid in de toeristische sector – hoewel niet met zekerheid te
kunnen vaststellen – van beperkte omvang zijn. Daarnaast levert de aanleg en exploitatie van windparken op zee positieve werkgelegenheidseffecten op, ook voor de
kustregio.

Een aanvullend belevingsonderzoek dat op verzoek van de betrokken regionale overheden heeft plaatsgevonden en tegelijk met de ontwerp-Rijksstructuurvisie
Windenergie op Zee Aanvulling Hollandse Kust aan de Tweede Kamer is toegezonden, heeft niet tot afwijkende conclusies geleid.
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Reactie

In de genoemde onderzoeken worden geen juiste weergaven gebruikt van de werkelijkheid. Zie ook ‘Zichtbaarheid  vanaf de kust’. En zelfs dan nog wordt er door
20% van de ondervraagden gesteld dat zij niet meer naar de gebieden komen waar windmolens zichtbaar zijn. Dat heeft een enorme maatschappelijke en
economische impact op de kustgemeenten. Eigen onafhankelijk onderzoek geeft nog ernstiger cijfers, waarbij + 30% van de ondervraagden aangeeft niet meer naar
deze stranden te komen. (http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf)

De aangehaalde ‘werkgelegenheidseffecdten en economische effecten’ zijn niet juist. Decisio stelt in haar rapport dat er sprake is van verlies van  ‘maximaal 1250
 FTE’ en stelt daarbij de schade op ‘maximaal € 260 miljoen over 20 jaar’.

Decisio baseert zich daarbij op een ‘omrijdfactor van ca 15 km en de daaruit voortvloeiende kosten’. Echter:

Ook met 15 km omrijden blijven de windturbines zichtbaar en de wegblijvers weg.
Volgens cijfers van Misset Horeca heeft een FTE op het strand een omzet van € 80.000/jaar. 1250 FTE’s x € 80.0000 x 20 jaar levert een inkomstenderving op van €
2,25 miljard. Toen wij Decisio om opheldering vroegen over deze afwijkende cijfers, verklaarde men: ‘ jullie hebben gelijk, maar zo rekenen wij niet binnen een
MKBA’.
Conclusie: De impact langs de kust is aanmerkelijk hoger dan in het aangehaalde Decisio rapport wordt voorgesteld en strijdig met uw afweging 6.3.2.Graag correctie
hiervan.

Daarnaast wordt hier gesteld dat ‘ echter gelet op het grote belang van windenergie, en de geringe negatieve effecten in vergelijking met het positieve effect op de
maatschappelijke kosten, worden deze negatieve effecten als aanvaardbaar beschouwd.’

Wij vinden dit een loze kreet, niet onderbouwd. De kosten voor  ontwikkeling van IJmuiden Ver . t.o.v. de Hollandse Kust zijn volgens de minister € 1,3 miljard hoger.
Dit is weerlegd in de onderzoeken gedaan door ECN en Arde de Graaf Advies. http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-
stroomversnelling/ en vanuit de tenders voor Borssele I en II niet houdbaar. Ontwikkeling op IJmuiden Ver kan een besparing opleveren van € 1 miljard. (zie
bovengenoemde link). Daarboven op wordt ook de schade aan de kust (zie punt 2 hierboven) verkeerd voorgesteld op basis van een ‘rekenmodel’ door Decisio
gehanteerd.

Weer en Klimaat

Uit het MER blijkt dat een windpark lokaal effect kan hebben op het weer. De turbulentie van de atmosfeer neemt binnen een windpark toe, waardoor dit in enkele
gevallen kan leiden tot extra wolkenvorming. Echter komt dit effect slechts zeer incidenteel voor, omdat dit zich alleen voordoet bij zeer specifieke meteorologische
omstandigheden. Derhalve zal dit geen significante effecten hebben op recreatie en toerisme.

Reactie

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de werkelijke effecten op lokaal niveau, veroorzaakt door menging van koude en warme luchtlagen. Er is derhalve ook niet
bekend of dit ‘zeer incidenteel’ voorkomt. Daarom is de stelling dat dit geen significante effecten zal hebben op recreatie en toerisme, niet valide.

Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten zijn van plaatsing van windturbines op zee op het weer langs de kust.

Morfology en hydrologie

Alle morfologische en hydrologische veranderingen die het gevolg zijn van de aanleg, exploitatie, verwijdering en onderhoud van het windpark zijn, voor zover de
huidige kennis inzichten geeft, lokaal, beperkt van omvang en tijdelijk van aard.

Reactie

Wij kunnen niets teruglezen over amfidromen. IJmuiden Ver ligt in een amfidroomgebied. (zie http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/09/Ardo-De-Graaf-
Advies-.pdf pagina 13 e.v.

Een amfidroom heeft zeer weinig getijdenverschil. Met als gevolg weinig bodemverplaatsing, en daardoor goedkopere fundering. Dit gegeven is niet opgenomen in
MER of in het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust.

Wij missen onderzoek hiernaar en zouden dat graag aangevuld willen zien.

Ecologie

In het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust worden allerlei maatregelen en mitigerende acties opgenomen om scade aan ecologie te beperken.

In bijlage 3 staat weergegeven dat IJmuiden Ver op ecologisch gebied aanmerkelijk gunstiger scoort dan Hollandse Kust. Controlende en mitigerende maatregelen
werken kostenverhogend. Kunt u aangeven waarom toch gekozen wordt voor kostenverhogende maatregelen voor de Hollandse Kust t.o.v. IJmuiden Ver, waarbij de
keuze voor Hollandse Kust uitsluitend gebaseerd is op vermeende meerkosten.

Dwingende redenen van openbaar belang

In dit hoofdstuk wordt het volgende gesteld: ‘Door de overheid is de ambitie vastgelegd om in het jaar 2023 23% van de jaarlijkse energiebehoefte te verkrijgen uit
(meerdere typen) hernieuwbare (duurzame) energiebronnen. Deze doelstelling is mede ingegeven door ambities op Europees niveau. Ten aanzien van de betreffende
bronnen valt te denken aan windenergie (windturbines), zonne-energie (zonnepanelen), biomassa (vergisting), bodem (aardwarmte) en water(kracht). Deze
voorgenomen duurzame ontwikkeling en doelstelling zal de komende jaren voornamelijk worden toegeschreven aan windenergie, aangezien dit een van de
goedkoopste en makkelijkste manieren is om hernieuwbare energie te produceren. Het onderhavige windpark in de Noordzee zal substantieel bijdragen aan de
doelstelling. Daarnaast zal Nederland minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.’

Reactie

De Europese doelstelling is het terugdringen van CO2 uitstoot. In dit document wordt geen gewag gemaakt van de impact van deze ontwikkelingen op het
terugdringen van de CO2 uitstoot, noch wat de verwachte / berekende bijdrage is van de locaties Hollandse Kust hierop. Graag willen wij deze onderbouwde
verwachtingen opgenomen zien.
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Algemeen

Het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust bol  van de algemeenheden en onzekerheden. Veel gebruikte woorden als ‘kunnen (76 keer), kan (125
keer) mogelijk( 69 keer)’

geven een beeld van onzorgvuldigheid en veel voorbehoud.

Ten slotte:

Wij zijn van mening dat het voornemen plaatsing van windturbinevelden in het zicht van onze kust stoelt op ondoordachte, niet goed uitgewerkte onderbouwingen,
achterhaalde gegevens (ECN, Decisio) en geen c.q. onvoldoende rekening houdt met de effecten op lokaal niveau. (Motivaction, Decisio)
Wij zijn van mening dat EZ de tijdsdruk als leidend neemt, in plaats van verantwoord bestuur.
Wij zijn van mening dat de economische belangen voorrang krijgen ten opzichte van de leefbaarheids- en belevingsbelangen. People, planet, profit.
Wij zijn van mening dat een van de laatste ongerepte natuurgebieden onherstelbaar veranderd wordt.
Wij zijn van mening dat IJmuiden Ver in deze fase nooit een serieus alternatief is en stoelen dit op gesprekken met EZ, discussies in de deelname aan
participatiebijeenkomsten, maar vooral aan het gekozen argument (vermeende) meerkosten. Zonder dat door EZ / I&M grondig onderzocht is of dit stand houdt bij
een grotere aanbesteding op 1 locatie met ca. 10% meer windopbrengst.
Wij zijn van mening dat de volksgezondheid, door het wegnemen van de eindeloosheid van de zee, op termijn schade zal ondervinden.
De ontwikkeling Hollandse Kust houdt geen rekening met zaken die niet in geld te vatten zijn, maar in ‘waarde’.

Bezoekers beleven de weidsheid van de lege horizon, de rust die de zee uitstraalt en de prachtige zonsondergangen. Dit alles wordt teniet gedaan en ingeruild voor
een vermeende kostenbesparing van € 1,3 miljard. Inmiddels zijn al deze hieraan ten grondslag liggende berekeningen achterhaald door de in opdracht van Stichting
Vrije Horizon uitgevoerde studies en door de uitkomsten van de winnende tender bij Borssele.

We hebben in Nederland maar één kust. Die wordt totaal volgezet met zeer zichtbare windturbines. Je kunt die horizon, die vrijheid, maar één keer verpesten. Wij
roepen u op dat niet te doen!

Zoals   van Groen links zegt: ‘Wij kennen bijna overal de prijs van, maar van bijna niets de waarde’.

Wat vindt u de waarde van deze beleving?

Bijlagen

Bijlage 1 Meting zichtbaarheid De Kooy 1/8/2016 – 23/9/2016

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)

Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneemmethodieken zijn deze tijdreeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat
deze reeks van gemeten waarden niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering verwijzen we naar de gehomogeniseerde reeks
maandtemperaturen van De Bilt <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/homogeen_260/index.html> of de Centraal Nederland Temperatuur
<http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/# STN      LON(east)   LAT(north)     ALT(m)  NAME

235:         4.785       52.924       0.50  DE KOOY

YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag);

HH       = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 UT;

VV       = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 2=200-300m,…, 49=4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, …, 79=29-
30km, 80=30-35km, 81=35-40km,…, 89=meer dan 70km);

STN,YYYYMMDD,   HH,   VV

235,20160801,    1,   80

235,20160801,    2,   80

235,20160801,    3,   80

235,20160801,    4,   75

235,20160801,    5,   75

235,20160801,    6,   69

235,20160801,    7,   75

235,20160801,    8,   75

235,20160801,    9,   80

235,20160801,   10,   75
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235,20160801,   11,   80

235,20160801,   12,   80

235,20160801,   13,   80

235,20160801,   14,   80

235,20160801,   15,   80

235,20160801,   16,   80

235,20160801,   17,   80

235,20160801,   18,   75

235,20160801,   19,   75

235,20160801,   20,   75

235,20160801,   21,   70

235,20160801,   22,   64

235,20160801,   23,   70

235,20160801,   24,   70

235,20160802,    1,   70

235,20160802,    2,   57

235,20160802,    3,   56

235,20160802,    4,   65

235,20160802,    5,   61

235,20160802,    6,   60

235,20160802,    7,   60

235,20160802,    8,   61

235,20160802,    9,   65

235,20160802,   10,   75

235,20160802,   11,   70

235,20160802,   12,   75

235,20160802,   13,   75

235,20160802,   14,   75

235,20160802,   15,   70

235,20160802,   16,   60

235,20160802,   17,   64

235,20160802,   18,   48

235,20160802,   19,   60

235,20160802,   20,   56

235,20160802,   21,   46

235,20160802,   22,   25

235,20160802,   23,   33

235,20160802,   24,   56

235,20160803,    1,   50

235,20160803,    2,   56

BEP
Getypte tekst
0083

BEP
Getypte tekst



235,20160803,    3,   38

235,20160803,    4,   26

235,20160803,    5,   58

235,20160803,    6,   50

235,20160803,    7,   32

235,20160803,    8,   39

235,20160803,    9,   61

235,20160803,   10,   63

235,20160803,   11,   63

235,20160803,   12,   63

235,20160803,   13,   62

235,20160803,   14,   64

235,20160803,   15,   64

235,20160803,   16,   64

235,20160803,   17,   65

235,20160803,   18,   65

235,20160803,   19,   65

235,20160803,   20,   64

235,20160803,   21,   62

235,20160803,   22,   61

235,20160803,   23,   61

235,20160803,   24,   60

235,20160804,    1,   61

235,20160804,    2,   61

235,20160804,    3,   62

235,20160804,    4,   63

235,20160804,    5,   64

235,20160804,    6,   61

235,20160804,    7,   72

235,20160804,    8,   71

235,20160804,    9,   68

235,20160804,   10,   68

235,20160804,   11,   69

235,20160804,   12,   72

235,20160804,   13,   70

235,20160804,   14,   69

235,20160804,   15,   68

235,20160804,   16,   69

235,20160804,   17,   69
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235,20160804,   18,   66

235,20160804,   19,   63

235,20160804,   20,   65

235,20160804,   21,   60

235,20160804,   22,   66

235,20160804,   23,   70

235,20160804,   24,   70

235,20160805,    1,   70

235,20160805,    2,   70

235,20160805,    3,   70

235,20160805,    4,   70

235,20160805,    5,   70

235,20160805,    6,   70

235,20160805,    7,   75

235,20160805,    8,   75

235,20160805,    9,   75

235,20160805,   10,   75

235,20160805,   11,   75

235,20160805,   12,   74

235,20160805,   13,   75

235,20160805,   14,   80

235,20160805,   15,   69

235,20160805,   16,   77

235,20160805,   17,   75

235,20160805,   18,   75

235,20160805,   19,   75

235,20160805,   20,   75

235,20160805,   21,   70

235,20160805,   22,   70

235,20160805,   23,   70

235,20160805,   24,   70

235,20160806,    1,   70

235,20160806,    2,   65

235,20160806,    3,   60

235,20160806,    4,   59

235,20160806,    5,   71

235,20160806,    6,   75

235,20160806,    7,   75

235,20160806,    8,   75

235,20160806,    9,   80
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235,20160806,   10,   75

235,20160806,   11,   75

235,20160806,   12,   75

235,20160806,   13,   75

235,20160806,   14,   80

235,20160806,   15,   75

235,20160806,   16,   79

235,20160806,   17,   80

235,20160806,   18,   75

235,20160806,   19,   75

235,20160806,   20,   70

235,20160806,   21,   70

235,20160806,   22,   70

235,20160806,   23,   70

235,20160806,   24,   70

235,20160807,    1,   70

235,20160807,    2,   63

235,20160807,    3,   58

235,20160807,    4,   61

235,20160807,    5,   70

235,20160807,    6,   70

235,20160807,    7,   66

235,20160807,    8,   65

235,20160807,    9,   63

235,20160807,   10,   63

235,20160807,   11,   67

235,20160807,   12,   64

235,20160807,   13,   64

235,20160807,   14,   66

235,20160807,   15,   64

235,20160807,   16,   63

235,20160807,   17,   63

235,20160807,   18,   63

235,20160807,   19,   62

235,20160807,   20,   61

235,20160807,   21,   59

235,20160807,   22,   59

235,20160807,   23,   58

235,20160807,   24,   60
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235,20160808,    1,   65

235,20160808,    2,   68

235,20160808,    3,   67

235,20160808,    4,   68

235,20160808,    5,   68

235,20160808,    6,   68

235,20160808,    7,   69

235,20160808,    8,   71

235,20160808,    9,   70

235,20160808,   10,   67

235,20160808,   11,   75

235,20160808,   12,   64

235,20160808,   13,   67

235,20160808,   14,   68

235,20160808,   15,   71

235,20160808,   16,   64

235,20160808,   17,   69

235,20160808,   18,   72

235,20160808,   19,   73

235,20160808,   20,   69

235,20160808,   21,   71

235,20160808,   22,   70

235,20160808,   23,   75

235,20160808,   24,   75

235,20160809,    1,   80

235,20160809,    2,   80

235,20160809,    3,   80

235,20160809,    4,   70

235,20160809,    5,   75

235,20160809,    6,   70

235,20160809,    7,   75

235,20160809,    8,   73

235,20160809,    9,   78

235,20160809,   10,   79

235,20160809,   11,   77

235,20160809,   12,   78

235,20160809,   13,   71

235,20160809,   14,   65

235,20160809,   15,   74

235,20160809,   16,   74
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235,20160809,   17,   77

235,20160809,   18,   80

235,20160809,   19,   80

235,20160809,   20,   80

235,20160809,   21,   82

235,20160809,   22,   58

235,20160809,   23,   57

235,20160809,   24,   70

235,20160810,    1,   70

235,20160810,    2,   70

235,20160810,    3,   80

235,20160810,    4,   80

235,20160810,    5,   80

235,20160810,    6,   82

235,20160810,    7,   80

235,20160810,    8,   81

235,20160810,    9,   80

235,20160810,   10,   66

235,20160810,   11,   65

235,20160810,   12,   77

235,20160810,   13,   80

235,20160810,   14,   81

235,20160810,   15,   79

235,20160810,   16,   81

235,20160810,   17,   81

235,20160810,   18,   82

235,20160810,   19,   83

235,20160810,   20,   82

235,20160810,   21,   75

235,20160810,   22,   75

235,20160810,   23,   75

235,20160810,   24,   80

235,20160811,    1,   83

235,20160811,    2,   83

235,20160811,    3,   80

235,20160811,    4,   75

235,20160811,    5,   70

235,20160811,    6,   50

235,20160811,    7,   56
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235,20160811,    8,   70

235,20160811,    9,   74

235,20160811,   10,   75

235,20160811,   11,   66

235,20160811,   12,   27

235,20160811,   13,   56

235,20160811,   14,   60

235,20160811,   15,   56

235,20160811,   16,   65

235,20160811,   17,   56

235,20160811,   18,   65

235,20160811,   19,   65

235,20160811,   20,   40

235,20160811,   21,   28

235,20160811,   22,   65

235,20160811,   23,   35

235,20160811,   24,   48

235,20160812,    1,   62

235,20160812,    2,   61

235,20160812,    3,   63

235,20160812,    4,   58

235,20160812,    5,   65

235,20160812,    6,   65

235,20160812,    7,   65

235,20160812,    8,   69

235,20160812,    9,   69

235,20160812,   10,   70

235,20160812,   11,   69

235,20160812,   12,   70

235,20160812,   13,   69

235,20160812,   14,   70

235,20160812,   15,   70

235,20160812,   16,   68

235,20160812,   17,   67

235,20160812,   18,   66

235,20160812,   19,   63

235,20160812,   20,   61

235,20160812,   21,   61

235,20160812,   22,   61

235,20160812,   23,   60
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235,20160812,   24,   59

235,20160813,    1,   62

235,20160813,    2,   68

235,20160813,    3,   75

235,20160813,    4,   75

235,20160813,    5,   75

235,20160813,    6,   70

235,20160813,    7,   75

235,20160813,    8,   75

235,20160813,    9,   73

235,20160813,   10,   71

235,20160813,   11,   75

235,20160813,   12,   70

235,20160813,   13,   70

235,20160813,   14,   70

235,20160813,   15,   70

235,20160813,   16,   75

235,20160813,   17,   75

235,20160813,   18,   75

235,20160813,   19,   75

235,20160813,   20,   70

235,20160813,   21,   70

235,20160813,   22,   70

235,20160813,   23,   70

235,20160813,   24,   65

235,20160814,    1,   70

235,20160814,    2,   70

235,20160814,    3,   70

235,20160814,    4,   70

235,20160814,    5,   65

235,20160814,    6,   65

235,20160814,    7,   75

235,20160814,    8,   75

235,20160814,    9,   75

235,20160814,   10,   75

235,20160814,   11,   75

235,20160814,   12,   80

235,20160814,   13,   80

235,20160814,   14,   80
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235,20160814,   15,   82

235,20160814,   16,   80

235,20160814,   17,   75

235,20160814,   18,   75

235,20160814,   19,   75

235,20160814,   20,   75

235,20160814,   21,   70

235,20160814,   22,   70

235,20160814,   23,   65

235,20160814,   24,   65

235,20160815,    1,   65

235,20160815,    2,   58

235,20160815,    3,   65

235,20160815,    4,   62

235,20160815,    5,   70

235,20160815,    6,   70

235,20160815,    7,   70

235,20160815,    8,   75

235,20160815,    9,   75

235,20160815,   10,   75

235,20160815,   11,   75

235,20160815,   12,   80

235,20160815,   13,   80

235,20160815,   14,   80

235,20160815,   15,   80

235,20160815,   16,   80

235,20160815,   17,   75

235,20160815,   18,   75

235,20160815,   19,   75

235,20160815,   20,   75

235,20160815,   21,   75

235,20160815,   22,   70

235,20160815,   23,   70

235,20160815,   24,   75

235,20160816,    1,   70

235,20160816,    2,   75

235,20160816,    3,   75

235,20160816,    4,   75

235,20160816,    5,   75

235,20160816,    6,   75

BEP
Getypte tekst
0083

BEP
Getypte tekst



235,20160816,    7,   75

235,20160816,    8,   75

235,20160816,    9,   75

235,20160816,   10,   75

235,20160816,   11,   75

235,20160816,   12,   75

235,20160816,   13,   80

235,20160816,   14,   80

235,20160816,   15,   80

235,20160816,   16,   80

235,20160816,   17,   80

235,20160816,   18,   80

235,20160816,   19,   75

235,20160816,   20,   75

235,20160816,   21,   75

235,20160816,   22,   70

235,20160816,   23,   70

235,20160816,   24,   70

235,20160817,    1,   65

235,20160817,    2,   65

235,20160817,    3,   64

235,20160817,    4,   64

235,20160817,    5,   65

235,20160817,    6,   61

235,20160817,    7,   65

235,20160817,    8,   70

235,20160817,    9,   70

235,20160817,   10,   71

235,20160817,   11,   75

235,20160817,   12,   80

235,20160817,   13,   80

235,20160817,   14,   80

235,20160817,   15,   80

235,20160817,   16,   80
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235,20160817,   23,   75
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235,20160818,    1,   70

235,20160818,    2,   70

235,20160818,    3,   70

235,20160818,    4,   70

235,20160818,    5,   70

235,20160818,    6,   70

235,20160818,    7,   70

235,20160818,    8,   75

235,20160818,    9,   75

235,20160818,   10,   75

235,20160818,   11,   75

235,20160818,   12,   75

235,20160818,   13,   75

235,20160818,   14,   75

235,20160818,   15,   75

235,20160818,   16,   75

235,20160818,   17,   75

235,20160818,   18,   75

235,20160818,   19,   75

235,20160818,   20,   70

235,20160818,   21,   70

235,20160818,   22,   70

235,20160818,   23,   68

235,20160818,   24,   67
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235,20160819,    2,   65
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235,20160819,   18,   59

235,20160819,   19,   22

235,20160819,   20,   10

235,20160819,   21,   24

235,20160819,   22,   44

235,20160819,   23,   61

235,20160819,   24,   58

235,20160820,    1,   65

235,20160820,    2,   69

235,20160820,    3,   66

235,20160820,    4,   65

235,20160820,    5,   65

235,20160820,    6,   66

235,20160820,    7,   67

235,20160820,    8,   69

235,20160820,    9,   67

235,20160820,   10,   68

235,20160820,   11,   70

235,20160820,   12,   67
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235,20160821,   10,   70

235,20160821,   11,   72

235,20160821,   12,   70

235,20160821,   13,   75

235,20160821,   14,   75

235,20160821,   15,   75

235,20160821,   16,   74

235,20160821,   17,   70

235,20160821,   18,   70

235,20160821,   19,   70

235,20160821,   20,   70

235,20160821,   21,   67

235,20160821,   22,   67

235,20160821,   23,   67

235,20160821,   24,   65
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235,20160823,    1,   60

235,20160823,    2,   59

235,20160823,    3,   58

235,20160823,    4,   57

235,20160823,    5,   57

235,20160823,    6,   60

235,20160823,    7,   62

235,20160823,    8,   68

235,20160823,    9,   65

235,20160823,   10,   70

235,20160823,   11,   66

235,20160823,   12,   68

235,20160823,   13,   68

235,20160823,   14,   66
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235,20160823,   18,   80

235,20160823,   19,   75

235,20160823,   20,   68

235,20160823,   21,   68

235,20160823,   22,   70

235,20160823,   23,   75

235,20160823,   24,   70
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235,20160824,    3,   70
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235,20160824,   15,   81

235,20160824,   16,   80

235,20160824,   17,   80

235,20160824,   18,   81

235,20160824,   19,   80

235,20160824,   20,   75

235,20160824,   21,   80

235,20160824,   22,   75

235,20160824,   23,   75

235,20160824,   24,   70

235,20160825,    1,   65

235,20160825,    2,   59

235,20160825,    3,   65

235,20160825,    4,   59

235,20160825,    5,   62

235,20160825,    6,   61

235,20160825,    7,   66

235,20160825,    8,   67

235,20160825,    9,   72

235,20160825,   10,   74

235,20160825,   11,   77

235,20160825,   12,   69

235,20160825,   13,   68

235,20160825,   14,   66

235,20160825,   15,   60

235,20160825,   16,   74

235,20160825,   17,   81

235,20160825,   18,   76

235,20160825,   19,   70

235,20160825,   20,   68

235,20160825,   21,   63

235,20160825,   22,   63
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235,20160826,    5,   19

235,20160826,    6,   48

235,20160826,    7,   56

235,20160826,    8,   70

235,20160826,    9,   67

235,20160826,   10,   75

235,20160826,   11,   75

235,20160826,   12,   75

235,20160826,   13,   75

235,20160826,   14,   75

235,20160826,   15,   75

235,20160826,   16,   75

235,20160826,   17,   75

235,20160826,   18,   75

235,20160826,   19,   70

235,20160826,   20,   65

235,20160826,   21,   70

235,20160826,   22,   70

235,20160826,   23,   70

235,20160826,   24,   70

235,20160827,    1,   70

235,20160827,    2,   70

235,20160827,    3,   75

235,20160827,    4,   75

235,20160827,    5,   70

235,20160827,    6,   75

235,20160827,    7,   75

235,20160827,    8,   75

235,20160827,    9,   75

235,20160827,   10,   74

235,20160827,   11,   75

235,20160827,   12,   70

235,20160827,   13,   80

235,20160827,   14,   80
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235,20160827,   19,   67

235,20160827,   20,   70

235,20160827,   21,   70

235,20160827,   22,   70

235,20160827,   23,   70

235,20160827,   24,   70

235,20160828,    1,   65

235,20160828,    2,   60

235,20160828,    3,   44

235,20160828,    4,   25

235,20160828,    5,   19

235,20160828,    6,   21

235,20160828,    7,   26

235,20160828,    8,   22

235,20160828,    9,   50

235,20160828,   10,   50

235,20160828,   11,   50

235,20160828,   12,   59

235,20160828,   13,   61

235,20160828,   14,   70

235,20160828,   15,   71

235,20160828,   16,   65

235,20160828,   17,   64

235,20160828,   18,   62

235,20160828,   19,   63

235,20160828,   20,   62

235,20160828,   21,   66

235,20160828,   22,   69

235,20160828,   23,   70

235,20160828,   24,   69

235,20160829,    1,   70

235,20160829,    2,   75

235,20160829,    3,   70

235,20160829,    4,   75

235,20160829,    5,   70
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235,20160829,   12,   81

235,20160829,   13,   80

235,20160829,   14,   80

235,20160829,   15,   80

235,20160829,   16,   80

235,20160829,   17,   80

235,20160829,   18,   75

235,20160829,   19,   70

235,20160829,   20,   70

235,20160829,   21,   65

235,20160829,   22,   65

235,20160829,   23,   65

235,20160829,   24,   65

235,20160830,    1,   65

235,20160830,    2,   65

235,20160830,    3,   65

235,20160830,    4,   65

235,20160830,    5,   65

235,20160830,    6,   65

235,20160830,    7,   70

235,20160830,    8,   75

235,20160830,    9,   75

235,20160830,   10,   75

235,20160830,   11,   80

235,20160830,   12,   78

235,20160830,   13,   80

235,20160830,   14,   80

235,20160830,   15,   81

235,20160830,   16,   80

235,20160830,   17,   80

235,20160830,   18,   75

235,20160830,   19,   70

235,20160830,   20,   75

235,20160830,   21,   75

235,20160830,   22,   67

235,20160830,   23,   62

235,20160830,   24,   61
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235,20160831,    7,   70

235,20160831,    8,   72

235,20160831,    9,   76

235,20160831,   10,   68

235,20160831,   11,   75

235,20160831,   12,   73

235,20160831,   13,   68

235,20160831,   14,   70
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235,20160831,   22,   64
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235,20160901,   24,   60
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235,20160902,   12,   70
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235,20160902,   15,   72
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235,20160907,    5,   22

235,20160907,    6,   36

235,20160907,    7,   56

235,20160907,    8,   58

235,20160907,    9,   66

235,20160907,   10,   70

235,20160907,   11,   63

235,20160907,   12,   57

235,20160907,   13,   62

235,20160907,   14,   67

235,20160907,   15,   64

235,20160907,   16,   70

235,20160907,   17,   80

235,20160907,   18,   80

235,20160907,   19,   60

235,20160907,   20,   61

235,20160907,   21,   50

235,20160907,   22,   59

235,20160907,   23,   63

235,20160907,   24,   63

235,20160908,    1,   67

235,20160908,    2,   69

235,20160908,    3,   65

235,20160908,    4,   61

235,20160908,    5,   58

235,20160908,    6,   60

235,20160908,    7,   61

BEP
Getypte tekst
0083
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235,20160908,    8,   63

235,20160908,    9,   65

235,20160908,   10,   69

235,20160908,   11,   75

235,20160908,   12,   75

235,20160908,   13,   63

235,20160908,   14,   74

235,20160908,   15,   69

235,20160908,   16,   75

235,20160908,   17,   64

235,20160908,   18,   60

235,20160908,   19,   60

235,20160908,   20,   70

235,20160908,   21,   70

235,20160908,   22,   70

235,20160908,   23,   65

235,20160908,   24,   65

235,20160909,    1,   70

235,20160909,    2,   75

235,20160909,    3,   70

235,20160909,    4,   70

235,20160909,    5,   65

235,20160909,    6,   70

235,20160909,    7,   70

235,20160909,    8,   75

235,20160909,    9,   72

235,20160909,   10,   68

235,20160909,   11,   70

235,20160909,   12,   80

235,20160909,   13,   75

235,20160909,   14,   75

235,20160909,   15,   75

235,20160909,   16,   80

235,20160909,   17,   78

235,20160909,   18,   75

235,20160909,   19,   75

235,20160909,   20,   70

235,20160909,   21,   70

235,20160909,   22,   70

BEP
Getypte tekst
0083

BEP
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235,20160909,   23,   70

235,20160909,   24,   69

235,20160910,    1,   67

235,20160910,    2,   67

235,20160910,    3,   67

235,20160910,    4,   69

235,20160910,    5,   68

235,20160910,    6,   70

235,20160910,    7,   70

235,20160910,    8,   72

235,20160910,    9,   80

235,20160910,   10,   80

235,20160910,   11,   81

235,20160910,   12,   72

235,20160910,   13,   79

235,20160910,   14,   80

235,20160910,   15,   80

235,20160910,   16,   75

235,20160910,   17,   75

235,20160910,   18,   75

235,20160910,   19,   70

235,20160910,   20,   70

235,20160910,   21,   70

235,20160910,   22,   70

235,20160910,   23,   70

235,20160910,   24,   70

235,20160911,    1,   65

235,20160911,    2,   59

235,20160911,    3,   65

235,20160911,    4,   70

235,20160911,    5,   70

235,20160911,    6,   75

235,20160911,    7,   75

235,20160911,    8,   80

235,20160911,    9,   78

235,20160911,   10,   80

235,20160911,   11,   81

235,20160911,   12,   80

235,20160911,   13,   78

235,20160911,   14,   80

BEP
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0083
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235,20160911,   15,   80

235,20160911,   16,   80

235,20160911,   17,   75

235,20160911,   18,   75

235,20160911,   19,   75

235,20160911,   20,   70

235,20160911,   21,   70

235,20160911,   22,   65

235,20160911,   23,   58

235,20160911,   24,   58

235,20160912,    1,   62

235,20160912,    2,   60

235,20160912,    3,   57

235,20160912,    4,   50

235,20160912,    5,   56

235,20160912,    6,   56

235,20160912,    7,   57

235,20160912,    8,   58

235,20160912,    9,   64

235,20160912,   10,   80

235,20160912,   11,   77

235,20160912,   12,   81

235,20160912,   13,   80

235,20160912,   14,   82

235,20160912,   15,   83

235,20160912,   16,   83

235,20160912,   17,   82

235,20160912,   18,   70

235,20160912,   19,   70

235,20160912,   20,   65

235,20160912,   21,   70

235,20160912,   22,   62

235,20160912,   23,   57

235,20160912,   24,   60

235,20160913,    1,   60

235,20160913,    2,   61

235,20160913,    3,   61

235,20160913,    4,   63

235,20160913,    5,   69

BEP
Getypte tekst
0083
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235,20160913,    6,   68

235,20160913,    7,   64

235,20160913,    8,   62

235,20160913,    9,   61

235,20160913,   10,   60

235,20160913,   11,   61

235,20160913,   12,   74

235,20160913,   13,   66

235,20160913,   14,   69

235,20160913,   15,   70

235,20160913,   16,   77

235,20160913,   17,   76

235,20160913,   18,   71

235,20160913,   19,   68

235,20160913,   20,   67

235,20160913,   21,   64

235,20160913,   22,   61

235,20160913,   23,   62

235,20160913,   24,   59

235,20160914,    1,   62

235,20160914,    2,   64

235,20160914,    3,   63

235,20160914,    4,   62

235,20160914,    5,   61

235,20160914,    6,   61

235,20160914,    7,   62

235,20160914,    8,   64

235,20160914,    9,   65

235,20160914,   10,   64

235,20160914,   11,   65

235,20160914,   12,   67

235,20160914,   13,   69

235,20160914,   14,   67

235,20160914,   15,   67

235,20160914,   16,   69

235,20160914,   17,   66

235,20160914,   18,   64

235,20160914,   19,   64

235,20160914,   20,   60

235,20160914,   21,   60
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235,20160914,   22,   59

235,20160914,   23,   59

235,20160914,   24,   58

235,20160915,    1,   56

235,20160915,    2,   57

235,20160915,    3,   58

235,20160915,    4,   60

235,20160915,    5,   60

235,20160915,    6,   61

235,20160915,    7,   63

235,20160915,    8,   68

235,20160915,    9,   68

235,20160915,   10,   67

235,20160915,   11,   67

235,20160915,   12,   70

235,20160915,   13,   72

235,20160915,   14,   71

235,20160915,   15,   75

235,20160915,   16,   70

235,20160915,   17,   72

235,20160915,   18,   70

235,20160915,   19,   80

235,20160915,   20,   80

235,20160915,   21,   75

235,20160915,   22,   23

235,20160915,   23,   70

235,20160915,   24,   65

235,20160916,    1,   75

235,20160916,    2,   70

235,20160916,    3,   65

235,20160916,    4,   65

235,20160916,    5,   46

235,20160916,    6,   50

235,20160916,    7,   43

235,20160916,    8,   50

235,20160916,    9,   56

235,20160916,   10,   58

235,20160916,   11,   68

235,20160916,   12,   64

BEP
Getypte tekst
0083
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235,20160916,   13,   64

235,20160916,   14,   65

235,20160916,   15,   64

235,20160916,   16,   61

235,20160916,   17,   63

235,20160916,   18,   70

235,20160916,   19,   70

235,20160916,   20,   70

235,20160916,   21,   70

235,20160916,   22,   75

235,20160916,   23,   70

235,20160916,   24,   70

235,20160917,    1,   70

235,20160917,    2,   70

235,20160917,    3,   70

235,20160917,    4,   69

235,20160917,    5,   70

235,20160917,    6,   63

235,20160917,    7,   63

235,20160917,    8,   69

235,20160917,    9,   67

235,20160917,   10,   68

235,20160917,   11,   63

235,20160917,   12,   69

235,20160917,   13,   67

235,20160917,   14,   63

235,20160917,   15,   75

235,20160917,   16,   62

235,20160917,   17,   63

235,20160917,   18,   62

235,20160917,   19,   61

235,20160917,   20,   63

235,20160917,   21,   64

235,20160917,   22,   75

235,20160917,   23,   75

235,20160917,   24,   75

235,20160918,    1,   70

235,20160918,    2,   70

235,20160918,    3,   70

235,20160918,    4,   70

BEP
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0083
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235,20160918,    5,   70

235,20160918,    6,   70

235,20160918,    7,   75

235,20160918,    8,   75

235,20160918,    9,   75

235,20160918,   10,   75

235,20160918,   11,   75

235,20160918,   12,   81

235,20160918,   13,   82

235,20160918,   14,   82

235,20160918,   15,   82

235,20160918,   16,   82

235,20160918,   17,   80

235,20160918,   18,   80

235,20160918,   19,   75

235,20160918,   20,   75

235,20160918,   21,   75

235,20160918,   22,   80

235,20160918,   23,   80

235,20160918,   24,   75

235,20160919,    1,   75

235,20160919,    2,   75

235,20160919,    3,   75

235,20160919,    4,   75

235,20160919,    5,   75

235,20160919,    6,   70

235,20160919,    7,   75

235,20160919,    8,   75

235,20160919,    9,   75

235,20160919,   10,   83

235,20160919,   11,   80

235,20160919,   12,   80

235,20160919,   13,   82

235,20160919,   14,   81

235,20160919,   15,   83

235,20160919,   16,   80

235,20160919,   17,   80

235,20160919,   18,   75

235,20160919,   19,   75

BEP
Getypte tekst
0083
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235,20160919,   20,   61

235,20160919,   21,   65

235,20160919,   22,   65

235,20160919,   23,   65

235,20160919,   24,   65

235,20160920,    1,   75

235,20160920,    2,   70

235,20160920,    3,   70

235,20160920,    4,   70

235,20160920,    5,   59

235,20160920,    6,   59

235,20160920,    7,   70

235,20160920,    8,   75

235,20160920,    9,   75

235,20160920,   10,   80

235,20160920,   11,   83

235,20160920,   12,   81

235,20160920,   13,   81

235,20160920,   14,   82

235,20160920,   15,   81

235,20160920,   16,   83

235,20160920,   17,   83

235,20160920,   18,   83

235,20160920,   19,   75

235,20160920,   20,   71

235,20160920,   21,   71

235,20160920,   22,   68

235,20160920,   23,   72

235,20160920,   24,   75

235,20160921,    1,   75

235,20160921,    2,   75

235,20160921,    3,   75

235,20160921,    4,   75

235,20160921,    5,   75

235,20160921,    6,   75

235,20160921,    7,   75

235,20160921,    8,   80

235,20160921,    9,   83

235,20160921,   10,   83

235,20160921,   11,   82

BEP
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0083
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235,20160921,   12,   82

235,20160921,   13,   81

235,20160921,   14,   83

235,20160921,   15,   81

235,20160921,   16,   83

235,20160921,   17,   82

235,20160921,   18,   83

235,20160921,   19,   80

235,20160921,   20,   75

235,20160921,   21,   75

235,20160921,   22,   80

235,20160921,   23,   80

235,20160921,   24,   75

235,20160922,    1,   75

235,20160922,    2,   71

235,20160922,    3,   64

235,20160922,    4,   60

235,20160922,    5,   60

235,20160922,    6,   62

235,20160922,    7,   65

235,20160922,    8,   70

235,20160922,    9,   71

235,20160922,   10,   69

235,20160922,   11,   65

235,20160922,   12,   62

235,20160922,   13,   67

235,20160922,   14,   64

235,20160922,   15,   67

235,20160922,   16,   68

235,20160922,   17,   68

235,20160922,   18,   59

235,20160922,   19,   60

235,20160922,   20,   68

235,20160922,   21,   70

235,20160922,   22,   70

235,20160922,   23,   70

235,20160922,   24,   60

235,20160923,    1,   56

235,20160923,    2,   28
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0083
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235,20160923,    3,   50

235,20160923,    4,   64

235,20160923,    5,   75

235,20160923,    6,   83

235,20160923,    7,   83

235,20160923,    8,   83

235,20160923,    9,   83

235,20160923,   10,   80

235,20160923,   11,   78

235,20160923,   12,   81

235,20160923,   13,   82

235,20160923,   14,   80

235,20160923,   15,   82

235,20160923,   16,   82

235,20160923,   17,   82

235,20160923,   18,   68

235,20160923,   19,   83

235,20160923,   20,   83

235,20160923,   21,   82

235,20160923,   22,   81

235,20160923,   23,   80

235,20160923,   24,   80

Bijlage 2 Meting zichtbaarheid Schiphol 1/8/2016 – 24/9/2016

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)

Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneemmethodieken zijn deze tijdreeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat
deze reeks van gemeten waarden niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering verwijzen we naar de gehomogeniseerde reeks
maandtemperaturen van De Bilt <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/homogeen_260/index.html> of de Centraal Nederland Temperatuur
<http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/CNT/>.

STN      LON(east)   LAT(north)     ALT(m)  NAME

240:         4.774       52.301      -4.40  SCHIPHOL

YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag);

HH       = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 UT;

VV       = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 2=200-300m,…, =4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, …, 79=29-
30km, 80=30-35km, 81=35-40km,…, 89=meer dan 70km);

STN,YYYYMMDD,   HH,   VV

240,20160801,    1,   70

240,20160801,    2,   70

240,20160801,    3,   67

BEP
Getypte tekst
0083
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240,20160801,    4,   68

240,20160801,    5,   69

240,20160801,    6,   70

240,20160801,    7,   70

240,20160801,    8,   80

240,20160801,    9,   80

240,20160801,   10,   80

240,20160801,   11,   80

240,20160801,   12,   81

240,20160801,   13,   82

240,20160801,   14,   81

240,20160801,   15,   81

240,20160801,   16,   81

240,20160801,   17,   80

240,20160801,   18,   80

240,20160801,   19,   75

240,20160801,   20,   75

240,20160801,   21,   75

240,20160801,   22,   70

240,20160801,   23,   75

240,20160801,   24,   70

240,20160802,    1,   75

240,20160802,    2,   66

240,20160802,    3,   62

240,20160802,    4,   58

240,20160802,    5,   56

240,20160802,    6,   43

240,20160802,    7,   65

240,20160802,    8,   68

240,20160802,    9,   64

240,20160802,   10,   57

240,20160802,   11,   70

240,20160802,   12,   59

240,20160802,   13,   70

240,20160802,   14,   50

240,20160802,   15,   56

240,20160802,   16,   35

240,20160802,   17,   57

240,20160802,   18,   24

BEP
Getypte tekst
0083
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240,20160802,   19,   24

240,20160802,   20,   56

240,20160802,   21,   48

240,20160802,   22,   31

240,20160802,   23,   23

240,20160802,   24,   30

240,20160803,    1,   56

240,20160803,    2,   50

240,20160803,    3,   61

240,20160803,    4,   50

240,20160803,    5,   59

240,20160803,    6,   50

240,20160803,    7,   32

240,20160803,    8,   59

240,20160803,    9,   65

240,20160803,   10,   68

240,20160803,   11,   70

240,20160803,   12,   75

240,20160803,   13,   75

240,20160803,   14,   75

240,20160803,   15,   75

240,20160803,   16,   75

240,20160803,   17,   75

240,20160803,   18,   75

240,20160803,   19,   75
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240,20160915,    6,   64

240,20160915,    7,   64

240,20160915,    8,   64

240,20160915,    9,   67

240,20160915,   10,   67

240,20160915,   11,   67

240,20160915,   12,   70

240,20160915,   13,   66

240,20160915,   14,   72

240,20160915,   15,   72

240,20160915,   16,   72

240,20160915,   17,   73

240,20160915,   18,   67

240,20160915,   19,   57

240,20160915,   20,   56

240,20160915,   21,   70

240,20160915,   22,   70

240,20160915,   23,   75

240,20160915,   24,   67

240,20160916,    1,   65

240,20160916,    2,   60

240,20160916,    3,   56

240,20160916,    4,   56

240,20160916,    5,   45
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240,20160916,    6,   43

240,20160916,    7,   56

240,20160916,    8,   60

240,20160916,    9,   61

240,20160916,   10,   61

240,20160916,   11,   64

240,20160916,   12,   59

240,20160916,   13,   59

240,20160916,   14,   64

240,20160916,   15,   75

240,20160916,   16,   80

240,20160916,   17,   75

240,20160916,   18,   75

240,20160916,   19,   70

240,20160916,   20,   75

240,20160916,   21,   75

240,20160916,   22,   75

240,20160916,   23,   70

240,20160916,   24,   70

240,20160917,    1,   70

240,20160917,    2,   70

240,20160917,    3,   70

240,20160917,    4,   62

240,20160917,    5,   62

240,20160917,    6,   58

240,20160917,    7,   56

240,20160917,    8,   50

240,20160917,    9,   57

240,20160917,   10,   61

240,20160917,   11,   67

240,20160917,   12,   76

240,20160917,   13,   75

240,20160917,   14,   75

240,20160917,   15,   75

240,20160917,   16,   75

240,20160917,   17,   73

240,20160917,   18,   60

240,20160917,   19,   65

240,20160917,   20,   62
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240,20160917,   21,   59

240,20160917,   22,   56

240,20160917,   23,   60

240,20160917,   24,   64

240,20160918,    1,   70

240,20160918,    2,   70

240,20160918,    3,   70

240,20160918,    4,   65

240,20160918,    5,   65

240,20160918,    6,   64

240,20160918,    7,   68

240,20160918,    8,   70

240,20160918,    9,   75

240,20160918,   10,   80

240,20160918,   11,   80

240,20160918,   12,   80

240,20160918,   13,   80

240,20160918,   14,   81

240,20160918,   15,   81

240,20160918,   16,   82

240,20160918,   17,   80

240,20160918,   18,   75

240,20160918,   19,   75

240,20160918,   20,   75

240,20160918,   21,   70

240,20160918,   22,   70

240,20160918,   23,   70

240,20160918,   24,   70

240,20160919,    1,   70

240,20160919,    2,   65

240,20160919,    3,   65

240,20160919,    4,   65

240,20160919,    5,   70

240,20160919,    6,   70

240,20160919,    7,   70

240,20160919,    8,   59

240,20160919,    9,   75

240,20160919,   10,   75

240,20160919,   11,   80

240,20160919,   12,   75
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240,20160919,   13,   80

240,20160919,   14,   81

240,20160919,   15,   81

240,20160919,   16,   80

240,20160919,   17,   75

240,20160919,   18,   75

240,20160919,   19,   75

240,20160919,   20,   75

240,20160919,   21,   70

240,20160919,   22,   70

240,20160919,   23,   70

240,20160919,   24,   70

240,20160920,    1,   70

240,20160920,    2,   70

240,20160920,    3,   70

240,20160920,    4,   70

240,20160920,    5,   65

240,20160920,    6,   65

240,20160920,    7,   70

240,20160920,    8,   80

240,20160920,    9,   71

240,20160920,   10,   82

240,20160920,   11,   83

240,20160920,   12,   81

240,20160920,   13,   82

240,20160920,   14,   83

240,20160920,   15,   82

240,20160920,   16,   80

240,20160920,   17,   75

240,20160920,   18,   75

240,20160920,   19,   75

240,20160920,   20,   75

240,20160920,   21,   70

240,20160920,   22,   68

240,20160920,   23,   66

240,20160920,   24,   64

240,20160921,    1,   64

240,20160921,    2,   70

240,20160921,    3,   70
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240,20160921,    4,   70

240,20160921,    5,   70

240,20160921,    6,   70

240,20160921,    7,   75

240,20160921,    8,   80

240,20160921,    9,   80

240,20160921,   10,   80

240,20160921,   11,   80

240,20160921,   12,   82

240,20160921,   13,   81

240,20160921,   14,   80

240,20160921,   15,   82

240,20160921,   16,   82

240,20160921,   17,   80

240,20160921,   18,   80

240,20160921,   19,   80

240,20160921,   20,   75

240,20160921,   21,   80

240,20160921,   22,   75

240,20160921,   23,   75

240,20160921,   24,   70

240,20160922,    1,   68

240,20160922,    2,   66

240,20160922,    3,   67

240,20160922,    4,   65

240,20160922,    5,   65

240,20160922,    6,   63

240,20160922,    7,   64

240,20160922,    8,   65

240,20160922,    9,   64

240,20160922,   10,   62

240,20160922,   11,   62

240,20160922,   12,   64

240,20160922,   13,   64

240,20160922,   14,   63

240,20160922,   15,   67

240,20160922,   16,   76

240,20160922,   17,   71

240,20160922,   18,   64

240,20160922,   19,   60
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240,20160922,   20,   58

240,20160922,   21,   57

240,20160922,   22,   50

240,20160922,   23,   45

240,20160922,   24,   36

240,20160923,    1,   40

240,20160923,    2,   41

240,20160923,    3,   56

240,20160923,    4,   58

240,20160923,    5,   61

240,20160923,    6,   64

240,20160923,    7,   66

240,20160923,    8,   80

240,20160923,    9,   81

240,20160923,   10,   82

240,20160923,   11,   81

240,20160923,   12,   82

240,20160923,   13,   80

240,20160923,   14,   81

240,20160923,   15,   82

240,20160923,   16,   82

240,20160923,   17,   83

240,20160923,   18,   82

240,20160923,   19,   82

240,20160923,   20,   82

240,20160923,   21,   81

240,20160923,   22,   81

240,20160923,   23,   80

240,20160923,   24,   81

Bijlage 3

link naar tabel RVO

Bron: RVO: Borssele Wind Farm Zone Windfarm Sites III and IV, June 2016

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerprijksstructuurvisie of het planMER?

Ja, ik eis een nieuwe berekening met daarin de nieuwe gegevens van stichting vrije horizon  ) en de ECN, voor de optie het IJmuiden Ver alternatief

 

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

zie boven

Wij stellen het op prijs als u aangeeft op op welke delen van de ontwerprijksstructuurvisie of het planMER u ingaat en uw zienswijze onderbouwt met
argumenten.

 

Bijlagen

U kunt ook bijlagen toevoegen (totaal maximaal 18 Mb).

Bijlage 1  
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Bijlage 2  

Bijlage 3  

Bijlage 4  

Bijlage 5  
 

Privacy bepalingen

De Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens.
Uw bereikbaarheidsgegevens worden gebruikt voor verdere correspondentie over dit project. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat de inhoud
van uw reactie niet te herleiden is tot uw persoon. De Rijksoverheid wijzigt inhoudelijk niets aan uw reactie.
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Reactie

De opbrengst neemt af bij ontwikkeling van meer locaties.

Is er onderzoek gedaan naar het cumuliatieve effect zoals hierboven omschreven? Waar is dat onderzoek in te zien.

Waarom wordt niet gekozen voor een locatie IJmuiden Ver, waar de hogere windopbrengst (ruim 8%) ruimschoots opweegt tegen de hier genoemde
productieafname? Of, waar anders gezegd, gekozen kan worden voor 8% minder turbines waarbij de opbrengsten gelijk blijven?

Zichtbaarheid vanaf de kust

De zichtbaarheid van de windparken is in het MER aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve criteria in kaart gebracht. De zichtbaarheid van de windturbines
kan op basis van deze criteria objectief worden weergegeven. De afstand waarop een object voor het menselijke oog nog zichtbaar is, hangt af van een aantal
factoren:

-  Eigenschappen van het object
-  De kromming van de aarde
-  De visus van het menselijke oog
-  De meteorologische omstandighedenUit het MER (zichtbaarheidsanalyse) volgt dat het windpark maximaal 18,38 % van de tijd gedurende de zomermaanden (1 mei
– 30 september) in de dagperiode (07.00 uur – 21.00 uur), vanaf het dichtstbijzijnde strand op land (Scheveningen) zichtbaar is. Buiten de zomerperiode is het
zichtbaarheidspercentage van de windturbines lager. Ook is het zichtbaarheidspercentage van de windturbines vanuit andere locaties aan de kust die verder van het
windpark liggen lager, respectievelijk Katwijk (10,85 %), Noordwijk (10,78 %) en Monster-Ter Heijde (10,65 %).
De zichtbaarheid van de windturbines vanaf de kustgebieden wordt voornamelijk bepaald door de weersomstandigheden en in mindere mate door de grootte van de
turbines. Grotere windturbines zijn bij goede zichtomstandigheden wel tot een grotere afstand zichtbaar. Echter bij het gebruik van windturbines met een groter
vermogen, zullen er minder turbines nodig zijn om tot hetzelfde vermogen te komen.

Er wordt het volgende gesteld: ‘De mate waarin de aanwezigheid van windparken de beleving van het landschap en met name het vrije uitzicht over zee beïnvloedt, is
niet voor iedereen eenduidig vast te stellen op basis van objectieve criteria. Beleving is subjectief, wat betekent dat dit voor eenieder anders kan zijn.’

Reactie

Zoals de Rijksstructuurvisie WIndenergie op Zee – aanvullng gebied Hollandse Kust (hierna RSVHK) al aangeeft, is er bij zowel de plaatsing op 12 mijl als op 10 mijl
sprake van een zeer dominante situatie. De aangehaalde cijfers (25% / 35% zichtbaarheid gedurende het jaar) zijn misleidend en staan bovendien in schril contrast
met het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust, hierboven weergegeven.

De zichtbaarheid gedurende bijvoorbeeld de zomer is aanmerkelijk hoger. Volgens KNMI data in de zomer 45%  / 55%van de tijd (daglicht). Uit onze eigen
observaties zijn de turbines bij daglicht mee dan 50% van de tijd zichtbaar, bij nacht zelfs meer dan 80% van de tijd.

Dit observaties worden ook onderschreven door de zichtbaarheidsmetingen welke door het KNMI voor Schiphol en De Kooy gemeten zijn. (Zie bijlage 1 en 2).
Hieruit blijkt dat de zichtbaarheid gedurende deze willekeurige periode ruim meer dan 50% van de meetperiode beslaat.

Graag willen wij toelichting op beide afwijkende – door u gepubliceerde – percentages zichtbaarheid.

Graag willen wij toelichting op de afwijking van beide rapporten t.o.v. de door ons in de bijlagen aangeleverde percentages zichtbaarheid en de afstanden waarover
deze zichtbaar zouden zijn.

Reactie beleving

Beleving is subjectief. Stoort men zich aan wat men ziet of doet men dat niet. Wat wel duidelijk meetbaar is, is de zichtbaarheid. Wij vinden in dit besluit geen
(langjarige) zichtbaarheidmeting van bijvoorbeeld Luchterduinen of Amalia. Uitsluitend afgeleide, geextrapoleerde metingen, die bovendien sterk afwijken van de
metingen zoals in de bijlage 1 en 2 staan.

De alinea waarin de beleving benoemd wordt, is daarmee suggestief en niet ter zake doende. Wij willen van u zien wat u werkelijk gezien hebt van Luchterduinen
gedurende een langere periode.

Recreatie en toerisme

De kust is een geliefde plek voor verschillende soorten recreatie. De Noordzeebadplaatsen zijn zowel bij binnenlandse als buitenlandse toeristen populaire
bestemmingen. Daarnaast vinden er aan de kust veelvuldig watersportactiviteiten, recreatievaart en sportvisserij plaats.

Om de effecten te onderzoeken van de windparken op de kustrecreatie- en het toerisme zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd waar tevens in het MER naar is
verwezen.

In het Decisio rapport18 is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten en de regionale economische impact van de aanleg van een windenergiegebied op
zee op de kustregio. Hieruit blijkt dat de mogelijk negatieve maatschappelijke effecten op de strandrecreatie aanzienlijk geringer zijn dan de positieve effecten op de
maatschappelijke kosten. Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat de effecten op de werkgelegenheid in de toeristische sector – hoewel niet met zekerheid te
kunnen vaststellen – van beperkte omvang zijn. Daarnaast levert de aanleg en exploitatie van windparken op zee positieve werkgelegenheidseffecten op, ook voor de
kustregio.

Een aanvullend belevingsonderzoek dat op verzoek van de betrokken regionale overheden heeft plaatsgevonden en tegelijk met de ontwerp-Rijksstructuurvisie
Windenergie op Zee Aanvulling Hollandse Kust aan de Tweede Kamer is toegezonden, heeft niet tot afwijkende conclusies geleid.

Reactie

In de genoemde onderzoeken worden geen juiste weergaven gebruikt van de werkelijkheid. Zie ook ‘Zichtbaarheid  vanaf de kust’. En zelfs dan nog wordt er door
20% van de ondervraagden gesteld dat zij niet meer naar de gebieden komen waar windmolens zichtbaar zijn. Dat heeft een enorme maatschappelijke en
economische impact op de kustgemeenten. Eigen onafhankelijk onderzoek geeft nog ernstiger cijfers, waarbij + 30% van de ondervraagden aangeeft niet meer naar
deze stranden te komen. (http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf)
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De aangehaalde ‘werkgelegenheidseffecdten en economische effecten’ zijn niet juist. Decisio stelt in haar rapport dat er sprake is van verlies van  ‘maximaal 
 FTE’ en stelt daarbij de schade op ‘maximaal € 260 miljoen over 20 jaar’.

Decisio baseert zich daarbij op een ‘omrijdfactor van ca 15 km en de daaruit voortvloeiende kosten’. Echter:

Ook met 15 km omrijden blijven de windturbines zichtbaar en de wegblijvers weg.
Volgens cijfers van Misset Horeca heeft een FTE op het strand een omzet van € 80.000/jaar. 1250 FTE’s x € 80.0000 x 20 jaar levert een inkomstenderving op van €
2,25 miljard. Toen wij Decisio om opheldering vroegen over deze afwijkende cijfers, verklaarde men: ‘ jullie hebben gelijk, maar zo rekenen wij niet binnen een
MKBA’.
Conclusie: De impact langs de kust is aanmerkelijk hoger dan in het aangehaalde Decisio rapport wordt voorgesteld en strijdig met uw afweging 6.3.2.Graag correctie
hiervan.

Daarnaast wordt hier gesteld dat ‘ echter gelet op het grote belang van windenergie, en de geringe negatieve effecten in vergelijking met het positieve effect op de
maatschappelijke kosten, worden deze negatieve effecten als aanvaardbaar beschouwd.’

Wij vinden dit een loze kreet, niet onderbouwd. De kosten voor  ontwikkeling van IJmuiden Ver . t.o.v. de Hollandse Kust zijn volgens de minister € 1,3 miljard hoger.
Dit is weerlegd in de onderzoeken gedaan door ECN en Arde de Graaf Advies. http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-
stroomversnelling/ en vanuit de tenders voor Borssele I en II niet houdbaar. Ontwikkeling op IJmuiden Ver kan een besparing opleveren van € 1 miljard. (zie
bovengenoemde link). Daarboven op wordt ook de schade aan de kust (zie punt 2 hierboven) verkeerd voorgesteld op basis van een ‘rekenmodel’ door Decisio
gehanteerd.

Weer en Klimaat

Uit het MER blijkt dat een windpark lokaal effect kan hebben op het weer. De turbulentie van de atmosfeer neemt binnen een windpark toe, waardoor dit in enkele
gevallen kan leiden tot extra wolkenvorming. Echter komt dit effect slechts zeer incidenteel voor, omdat dit zich alleen voordoet bij zeer specifieke meteorologische
omstandigheden. Derhalve zal dit geen significante effecten hebben op recreatie en toerisme.

Reactie

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de werkelijke effecten op lokaal niveau, veroorzaakt door menging van koude en warme luchtlagen. Er is derhalve ook niet
bekend of dit ‘zeer incidenteel’ voorkomt. Daarom is de stelling dat dit geen significante effecten zal hebben op recreatie en toerisme, niet valide.

Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten zijn van plaatsing van windturbines op zee op het weer langs de kust.

Morfology en hydrologie

Alle morfologische en hydrologische veranderingen die het gevolg zijn van de aanleg, exploitatie, verwijdering en onderhoud van het windpark zijn, voor zover de
huidige kennis inzichten geeft, lokaal, beperkt van omvang en tijdelijk van aard.

Reactie

Wij kunnen niets teruglezen over amfidromen. IJmuiden Ver ligt in een amfidroomgebied. (zie http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/09/Ardo-De-Graaf-
Advies-.pdf pagina 13 e.v.

Een amfidroom heeft zeer weinig getijdenverschil. Met als gevolg weinig bodemverplaatsing, en daardoor goedkopere fundering. Dit gegeven is niet opgenomen in
MER of in het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust.

Wij missen onderzoek hiernaar en zouden dat graag aangevuld willen zien.

Ecologie

In het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust worden allerlei maatregelen en mitigerende acties opgenomen om scade aan ecologie te beperken.

In bijlage 3 staat weergegeven dat IJmuiden Ver op ecologisch gebied aanmerkelijk gunstiger scoort dan Hollandse Kust. Controlende en mitigerende maatregelen
werken kostenverhogend. Kunt u aangeven waarom toch gekozen wordt voor kostenverhogende maatregelen voor de Hollandse Kust t.o.v. IJmuiden Ver, waarbij de
keuze voor Hollandse Kust uitsluitend gebaseerd is op vermeende meerkosten.

Dwingende redenen van openbaar belang

In dit hoofdstuk wordt het volgende gesteld: ‘Door de overheid is de ambitie vastgelegd om in het jaar 2023 23% van de jaarlijkse energiebehoefte te verkrijgen uit
(meerdere typen) hernieuwbare (duurzame) energiebronnen. Deze doelstelling is mede ingegeven door ambities op Europees niveau. Ten aanzien van de betreffende
bronnen valt te denken aan windenergie (windturbines), zonne-energie (zonnepanelen), biomassa (vergisting), bodem (aardwarmte) en water(kracht). Deze
voorgenomen duurzame ontwikkeling en doelstelling zal de komende jaren voornamelijk worden toegeschreven aan windenergie, aangezien dit een van de
goedkoopste en makkelijkste manieren is om hernieuwbare energie te produceren. Het onderhavige windpark in de Noordzee zal substantieel bijdragen aan de
doelstelling. Daarnaast zal Nederland minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.’

Reactie

De Europese doelstelling is het terugdringen van CO2 uitstoot. In dit document wordt geen gewag gemaakt van de impact van deze ontwikkelingen op het
terugdringen van de CO2 uitstoot, noch wat de verwachte / berekende bijdrage is van de locaties Hollandse Kust hierop. Graag willen wij deze onderbouwde
verwachtingen opgenomen zien.

Algemeen

Het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust bol  van de algemeenheden en onzekerheden. Veel gebruikte woorden als ‘kunnen (76 keer), kan (125
keer) mogelijk( 69 keer)’

geven een beeld van onzorgvuldigheid en veel voorbehoud.
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Ten slotte:

Wij zijn van mening dat het voornemen plaatsing van windturbinevelden in het zicht van onze kust stoelt op ondoordachte, niet goed uitgewerkte onderbouwingen,
achterhaalde gegevens (ECN, Decisio) en geen c.q. onvoldoende rekening houdt met de effecten op lokaal niveau. (Motivaction, Decisio)
Wij zijn van mening dat EZ de tijdsdruk als leidend neemt, in plaats van verantwoord bestuur.
Wij zijn van mening dat de economische belangen voorrang krijgen ten opzichte van de leefbaarheids- en belevingsbelangen. People, planet, profit.
Wij zijn van mening dat een van de laatste ongerepte natuurgebieden onherstelbaar veranderd wordt.
Wij zijn van mening dat IJmuiden Ver in deze fase nooit een serieus alternatief is en stoelen dit op gesprekken met EZ, discussies in de deelname aan
participatiebijeenkomsten, maar vooral aan het gekozen argument (vermeende) meerkosten. Zonder dat door EZ / I&M grondig onderzocht is of dit stand houdt bij
een grotere aanbesteding op 1 locatie met ca. 10% meer windopbrengst.
Wij zijn van mening dat de volksgezondheid, door het wegnemen van de eindeloosheid van de zee, op termijn schade zal ondervinden.
De ontwikkeling Hollandse Kust houdt geen rekening met zaken die niet in geld te vatten zijn, maar in ‘waarde’.

Bezoekers beleven de weidsheid van de lege horizon, de rust die de zee uitstraalt en de prachtige zonsondergangen. Dit alles wordt teniet gedaan en ingeruild voor
een vermeende kostenbesparing van € 1,3 miljard. Inmiddels zijn al deze hieraan ten grondslag liggende berekeningen achterhaald door de in opdracht van Stichting
Vrije Horizon uitgevoerde studies en door de uitkomsten van de winnende tender bij Borssele.

We hebben in Nederland maar één kust. Die wordt totaal volgezet met zeer zichtbare windturbines. Je kunt die horizon, die vrijheid, maar één keer verpesten. Wij
roepen u op dat niet te doen!

Zoals   van Groen links zegt: ‘Wij kennen bijna overal de prijs van, maar van bijna niets de waarde’.

Wat vindt u de waarde van deze beleving?

Bijlagen

Bijlage 1 Meting zichtbaarheid De Kooy 1/8/2016 – 23/9/2016

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)

Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneemmethodieken zijn deze tijdreeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat
deze reeks van gemeten waarden niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering verwijzen we naar de gehomogeniseerde reeks
maandtemperaturen van De Bilt <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/homogeen_260/index.html> of de Centraal Nederland Temperatuur
<http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/# STN      LON(east)   LAT(north)     ALT(m)  NAME

235:         4.785       52.924       0.50  DE KOOY

YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag);

HH       = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 UT;

VV       = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 2=200-300m,…, 49=4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, …, 79=29-
30km, 80=30-35km, 81=35-40km,…, 89=meer dan 70km);

STN,YYYYMMDD,   HH,   VV

235,20160801,    1,   80

235,20160801,    2,   80

235,20160801,    3,   80

235,20160801,    4,   75

235,20160801,    5,   75

235,20160801,    6,   69

235,20160801,    7,   75

235,20160801,    8,   75

235,20160801,    9,   80

235,20160801,   10,   75

235,20160801,   11,   80

235,20160801,   12,   80

235,20160801,   13,   80

235,20160801,   14,   80
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235,20160801,   15,   80

235,20160801,   16,   80

235,20160801,   17,   80

235,20160801,   18,   75

235,20160801,   19,   75

235,20160801,   20,   75

235,20160801,   21,   70

235,20160801,   22,   64

235,20160801,   23,   70

235,20160801,   24,   70

235,20160802,    1,   70

235,20160802,    2,   57

235,20160802,    3,   56

235,20160802,    4,   65

235,20160802,    5,   61

235,20160802,    6,   60

235,20160802,    7,   60

235,20160802,    8,   61

235,20160802,    9,   65

235,20160802,   10,   75

235,20160802,   11,   70

235,20160802,   12,   75

235,20160802,   13,   75

235,20160802,   14,   75

235,20160802,   15,   70

235,20160802,   16,   60

235,20160802,   17,   64

235,20160802,   18,   48

235,20160802,   19,   60

235,20160802,   20,   56

235,20160802,   21,   46

235,20160802,   22,   25

235,20160802,   23,   33

235,20160802,   24,   56

235,20160803,    1,   50

235,20160803,    2,   56

235,20160803,    3,   38

235,20160803,    4,   26

235,20160803,    5,   58
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235,20160803,    6,   50

235,20160803,    7,   32

235,20160803,    8,   39

235,20160803,    9,   61

235,20160803,   10,   63

235,20160803,   11,   63

235,20160803,   12,   63

235,20160803,   13,   62

235,20160803,   14,   64

235,20160803,   15,   64

235,20160803,   16,   64

235,20160803,   17,   65

235,20160803,   18,   65

235,20160803,   19,   65

235,20160803,   20,   64

235,20160803,   21,   62

235,20160803,   22,   61

235,20160803,   23,   61

235,20160803,   24,   60

235,20160804,    1,   61

235,20160804,    2,   61

235,20160804,    3,   62

235,20160804,    4,   63

235,20160804,    5,   64

235,20160804,    6,   61

235,20160804,    7,   72

235,20160804,    8,   71

235,20160804,    9,   68

235,20160804,   10,   68

235,20160804,   11,   69

235,20160804,   12,   72

235,20160804,   13,   70

235,20160804,   14,   69

235,20160804,   15,   68

235,20160804,   16,   69

235,20160804,   17,   69

235,20160804,   18,   66

235,20160804,   19,   63

235,20160804,   20,   65

235,20160804,   21,   60
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235,20160804,   22,   66

235,20160804,   23,   70

235,20160804,   24,   70

235,20160805,    1,   70

235,20160805,    2,   70

235,20160805,    3,   70

235,20160805,    4,   70

235,20160805,    5,   70

235,20160805,    6,   70

235,20160805,    7,   75

235,20160805,    8,   75

235,20160805,    9,   75

235,20160805,   10,   75

235,20160805,   11,   75

235,20160805,   12,   74

235,20160805,   13,   75

235,20160805,   14,   80

235,20160805,   15,   69

235,20160805,   16,   77

235,20160805,   17,   75

235,20160805,   18,   75

235,20160805,   19,   75

235,20160805,   20,   75

235,20160805,   21,   70

235,20160805,   22,   70

235,20160805,   23,   70

235,20160805,   24,   70

235,20160806,    1,   70

235,20160806,    2,   65

235,20160806,    3,   60

235,20160806,    4,   59

235,20160806,    5,   71

235,20160806,    6,   75

235,20160806,    7,   75

235,20160806,    8,   75

235,20160806,    9,   80

235,20160806,   10,   75

235,20160806,   11,   75

235,20160806,   12,   75
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235,20160806,   13,   75

235,20160806,   14,   80

235,20160806,   15,   75

235,20160806,   16,   79

235,20160806,   17,   80

235,20160806,   18,   75

235,20160806,   19,   75

235,20160806,   20,   70

235,20160806,   21,   70

235,20160806,   22,   70

235,20160806,   23,   70

235,20160806,   24,   70

235,20160807,    1,   70

235,20160807,    2,   63

235,20160807,    3,   58

235,20160807,    4,   61

235,20160807,    5,   70

235,20160807,    6,   70

235,20160807,    7,   66

235,20160807,    8,   65

235,20160807,    9,   63

235,20160807,   10,   63

235,20160807,   11,   67

235,20160807,   12,   64

235,20160807,   13,   64

235,20160807,   14,   66

235,20160807,   15,   64

235,20160807,   16,   63

235,20160807,   17,   63

235,20160807,   18,   63

235,20160807,   19,   62

235,20160807,   20,   61

235,20160807,   21,   59

235,20160807,   22,   59

235,20160807,   23,   58

235,20160807,   24,   60

235,20160808,    1,   65

235,20160808,    2,   68

235,20160808,    3,   67

235,20160808,    4,   68
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235,20160808,    5,   68

235,20160808,    6,   68

235,20160808,    7,   69

235,20160808,    8,   71

235,20160808,    9,   70

235,20160808,   10,   67

235,20160808,   11,   75

235,20160808,   12,   64

235,20160808,   13,   67

235,20160808,   14,   68

235,20160808,   15,   71

235,20160808,   16,   64

235,20160808,   17,   69

235,20160808,   18,   72

235,20160808,   19,   73

235,20160808,   20,   69

235,20160808,   21,   71

235,20160808,   22,   70

235,20160808,   23,   75

235,20160808,   24,   75

235,20160809,    1,   80

235,20160809,    2,   80

235,20160809,    3,   80

235,20160809,    4,   70

235,20160809,    5,   75

235,20160809,    6,   70

235,20160809,    7,   75

235,20160809,    8,   73

235,20160809,    9,   78

235,20160809,   10,   79

235,20160809,   11,   77

235,20160809,   12,   78

235,20160809,   13,   71

235,20160809,   14,   65

235,20160809,   15,   74

235,20160809,   16,   74

235,20160809,   17,   77

235,20160809,   18,   80

235,20160809,   19,   80
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235,20160809,   20,   80

235,20160809,   21,   82

235,20160809,   22,   58

235,20160809,   23,   57

235,20160809,   24,   70

235,20160810,    1,   70

235,20160810,    2,   70

235,20160810,    3,   80

235,20160810,    4,   80

235,20160810,    5,   80

235,20160810,    6,   82

235,20160810,    7,   80

235,20160810,    8,   81

235,20160810,    9,   80

235,20160810,   10,   66

235,20160810,   11,   65

235,20160810,   12,   77

235,20160810,   13,   80

235,20160810,   14,   81

235,20160810,   15,   79

235,20160810,   16,   81

235,20160810,   17,   81

235,20160810,   18,   82

235,20160810,   19,   83

235,20160810,   20,   82

235,20160810,   21,   75

235,20160810,   22,   75

235,20160810,   23,   75

235,20160810,   24,   80

235,20160811,    1,   83

235,20160811,    2,   83

235,20160811,    3,   80

235,20160811,    4,   75

235,20160811,    5,   70

235,20160811,    6,   50

235,20160811,    7,   56

235,20160811,    8,   70

235,20160811,    9,   74

235,20160811,   10,   75

235,20160811,   11,   66
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235,20160811,   12,   27

235,20160811,   13,   56

235,20160811,   14,   60

235,20160811,   15,   56

235,20160811,   16,   65

235,20160811,   17,   56

235,20160811,   18,   65

235,20160811,   19,   65

235,20160811,   20,   40

235,20160811,   21,   28

235,20160811,   22,   65

235,20160811,   23,   35

235,20160811,   24,   48

235,20160812,    1,   62

235,20160812,    2,   61

235,20160812,    3,   63

235,20160812,    4,   58

235,20160812,    5,   65

235,20160812,    6,   65

235,20160812,    7,   65

235,20160812,    8,   69

235,20160812,    9,   69

235,20160812,   10,   70

235,20160812,   11,   69

235,20160812,   12,   70

235,20160812,   13,   69

235,20160812,   14,   70

235,20160812,   15,   70

235,20160812,   16,   68

235,20160812,   17,   67

235,20160812,   18,   66

235,20160812,   19,   63

235,20160812,   20,   61

235,20160812,   21,   61

235,20160812,   22,   61

235,20160812,   23,   60

235,20160812,   24,   59

235,20160813,    1,   62

235,20160813,    2,   68
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235,20160813,    3,   75

235,20160813,    4,   75

235,20160813,    5,   75

235,20160813,    6,   70

235,20160813,    7,   75

235,20160813,    8,   75

235,20160813,    9,   73

235,20160813,   10,   71

235,20160813,   11,   75

235,20160813,   12,   70

235,20160813,   13,   70

235,20160813,   14,   70

235,20160813,   15,   70

235,20160813,   16,   75

235,20160813,   17,   75

235,20160813,   18,   75

235,20160813,   19,   75

235,20160813,   20,   70

235,20160813,   21,   70

235,20160813,   22,   70

235,20160813,   23,   70

235,20160813,   24,   65

235,20160814,    1,   70

235,20160814,    2,   70

235,20160814,    3,   70

235,20160814,    4,   70

235,20160814,    5,   65

235,20160814,    6,   65

235,20160814,    7,   75

235,20160814,    8,   75

235,20160814,    9,   75

235,20160814,   10,   75

235,20160814,   11,   75

235,20160814,   12,   80

235,20160814,   13,   80

235,20160814,   14,   80

235,20160814,   15,   82

235,20160814,   16,   80

235,20160814,   17,   75

235,20160814,   18,   75
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235,20160814,   19,   75

235,20160814,   20,   75

235,20160814,   21,   70

235,20160814,   22,   70

235,20160814,   23,   65

235,20160814,   24,   65

235,20160815,    1,   65

235,20160815,    2,   58

235,20160815,    3,   65

235,20160815,    4,   62

235,20160815,    5,   70

235,20160815,    6,   70

235,20160815,    7,   70

235,20160815,    8,   75

235,20160815,    9,   75

235,20160815,   10,   75

235,20160815,   11,   75

235,20160815,   12,   80

235,20160815,   13,   80

235,20160815,   14,   80

235,20160815,   15,   80

235,20160815,   16,   80

235,20160815,   17,   75

235,20160815,   18,   75

235,20160815,   19,   75

235,20160815,   20,   75

235,20160815,   21,   75

235,20160815,   22,   70

235,20160815,   23,   70

235,20160815,   24,   75

235,20160816,    1,   70

235,20160816,    2,   75

235,20160816,    3,   75

235,20160816,    4,   75

235,20160816,    5,   75

235,20160816,    6,   75

235,20160816,    7,   75

235,20160816,    8,   75

235,20160816,    9,   75
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235,20160816,   10,   75

235,20160816,   11,   75

235,20160816,   12,   75

235,20160816,   13,   80

235,20160816,   14,   80

235,20160816,   15,   80

235,20160816,   16,   80

235,20160816,   17,   80

235,20160816,   18,   80

235,20160816,   19,   75

235,20160816,   20,   75

235,20160816,   21,   75

235,20160816,   22,   70

235,20160816,   23,   70

235,20160816,   24,   70

235,20160817,    1,   65

235,20160817,    2,   65

235,20160817,    3,   64

235,20160817,    4,   64

235,20160817,    5,   65

235,20160817,    6,   61

235,20160817,    7,   65

235,20160817,    8,   70

235,20160817,    9,   70

235,20160817,   10,   71

235,20160817,   11,   75

235,20160817,   12,   80

235,20160817,   13,   80

235,20160817,   14,   80

235,20160817,   15,   80

235,20160817,   16,   80

235,20160817,   17,   75

235,20160817,   18,   75

235,20160817,   19,   75

235,20160817,   20,   75

235,20160817,   21,   75

235,20160817,   22,   75

235,20160817,   23,   75

235,20160817,   24,   75

235,20160818,    1,   70
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235,20160818,    2,   70

235,20160818,    3,   70

235,20160818,    4,   70

235,20160818,    5,   70

235,20160818,    6,   70

235,20160818,    7,   70

235,20160818,    8,   75

235,20160818,    9,   75

235,20160818,   10,   75

235,20160818,   11,   75

235,20160818,   12,   75

235,20160818,   13,   75

235,20160818,   14,   75

235,20160818,   15,   75

235,20160818,   16,   75

235,20160818,   17,   75

235,20160818,   18,   75

235,20160818,   19,   75

235,20160818,   20,   70

235,20160818,   21,   70

235,20160818,   22,   70

235,20160818,   23,   68

235,20160818,   24,   67

235,20160819,    1,   65

235,20160819,    2,   65

235,20160819,    3,   65

235,20160819,    4,   65

235,20160819,    5,   63

235,20160819,    6,   64

235,20160819,    7,   64

235,20160819,    8,   72

235,20160819,    9,   70

235,20160819,   10,   76

235,20160819,   11,   75

235,20160819,   12,   74

235,20160819,   13,   77

235,20160819,   14,   76

235,20160819,   15,   77

235,20160819,   16,   66
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235,20160819,   17,   59

235,20160819,   18,   59

235,20160819,   19,   22

235,20160819,   20,   10

235,20160819,   21,   24

235,20160819,   22,   44

235,20160819,   23,   61

235,20160819,   24,   58

235,20160820,    1,   65

235,20160820,    2,   69

235,20160820,    3,   66

235,20160820,    4,   65

235,20160820,    5,   65

235,20160820,    6,   66

235,20160820,    7,   67

235,20160820,    8,   69

235,20160820,    9,   67

235,20160820,   10,   68

235,20160820,   11,   70

235,20160820,   12,   67

235,20160820,   13,   65

235,20160820,   14,   68

235,20160820,   15,   66

235,20160820,   16,   67

235,20160820,   17,   69

235,20160820,   18,   65

235,20160820,   19,   66

235,20160820,   20,   64

235,20160820,   21,   63

235,20160820,   22,   62

235,20160820,   23,   61

235,20160820,   24,   61

235,20160821,    1,   61

235,20160821,    2,   57

235,20160821,    3,   50

235,20160821,    4,   66

235,20160821,    5,   67

235,20160821,    6,   21

235,20160821,    7,   56

235,20160821,    8,   65
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235,20160821,    9,   69

235,20160821,   10,   70

235,20160821,   11,   72

235,20160821,   12,   70

235,20160821,   13,   75

235,20160821,   14,   75

235,20160821,   15,   75

235,20160821,   16,   74

235,20160821,   17,   70

235,20160821,   18,   70

235,20160821,   19,   70

235,20160821,   20,   70

235,20160821,   21,   67

235,20160821,   22,   67

235,20160821,   23,   67

235,20160821,   24,   65

235,20160822,    1,   68

235,20160822,    2,   69

235,20160822,    3,   70

235,20160822,    4,   25

235,20160822,    5,   41

235,20160822,    6,   50

235,20160822,    7,   60

235,20160822,    8,   64

235,20160822,    9,   56

235,20160822,   10,   58

235,20160822,   11,   56

235,20160822,   12,   64

235,20160822,   13,   63

235,20160822,   14,   63

235,20160822,   15,   63

235,20160822,   16,   62

235,20160822,   17,   61

235,20160822,   18,   59

235,20160822,   19,   60

235,20160822,   20,   61

235,20160822,   21,   62

235,20160822,   22,   63

235,20160822,   23,   61
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235,20160822,   24,   61

235,20160823,    1,   60

235,20160823,    2,   59

235,20160823,    3,   58

235,20160823,    4,   57

235,20160823,    5,   57

235,20160823,    6,   60

235,20160823,    7,   62

235,20160823,    8,   68

235,20160823,    9,   65

235,20160823,   10,   70

235,20160823,   11,   66

235,20160823,   12,   68

235,20160823,   13,   68

235,20160823,   14,   66

235,20160823,   15,   65

235,20160823,   16,   65

235,20160823,   17,   72

235,20160823,   18,   80

235,20160823,   19,   75

235,20160823,   20,   68

235,20160823,   21,   68

235,20160823,   22,   70

235,20160823,   23,   75

235,20160823,   24,   70

235,20160824,    1,   75

235,20160824,    2,   70

235,20160824,    3,   70

235,20160824,    4,   66

235,20160824,    5,   64

235,20160824,    6,   67

235,20160824,    7,   69

235,20160824,    8,   78

235,20160824,    9,   76

235,20160824,   10,   80

235,20160824,   11,   79

235,20160824,   12,   80

235,20160824,   13,   80

235,20160824,   14,   81

235,20160824,   15,   81
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235,20160824,   16,   80

235,20160824,   17,   80

235,20160824,   18,   81

235,20160824,   19,   80

235,20160824,   20,   75

235,20160824,   21,   80

235,20160824,   22,   75

235,20160824,   23,   75

235,20160824,   24,   70

235,20160825,    1,   65

235,20160825,    2,   59

235,20160825,    3,   65

235,20160825,    4,   59

235,20160825,    5,   62

235,20160825,    6,   61

235,20160825,    7,   66

235,20160825,    8,   67

235,20160825,    9,   72

235,20160825,   10,   74

235,20160825,   11,   77

235,20160825,   12,   69

235,20160825,   13,   68

235,20160825,   14,   66

235,20160825,   15,   60

235,20160825,   16,   74

235,20160825,   17,   81

235,20160825,   18,   76

235,20160825,   19,   70

235,20160825,   20,   68

235,20160825,   21,   63

235,20160825,   22,   63

235,20160825,   23,   61

235,20160825,   24,   61

235,20160826,    1,   56

235,20160826,    2,   33

235,20160826,    3,   16

235,20160826,    4,   19

235,20160826,    5,   19

235,20160826,    6,   48
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235,20160826,    7,   56

235,20160826,    8,   70

235,20160826,    9,   67

235,20160826,   10,   75

235,20160826,   11,   75

235,20160826,   12,   75

235,20160826,   13,   75

235,20160826,   14,   75

235,20160826,   15,   75

235,20160826,   16,   75

235,20160826,   17,   75

235,20160826,   18,   75

235,20160826,   19,   70

235,20160826,   20,   65

235,20160826,   21,   70

235,20160826,   22,   70

235,20160826,   23,   70

235,20160826,   24,   70

235,20160827,    1,   70

235,20160827,    2,   70

235,20160827,    3,   75

235,20160827,    4,   75

235,20160827,    5,   70

235,20160827,    6,   75

235,20160827,    7,   75

235,20160827,    8,   75

235,20160827,    9,   75

235,20160827,   10,   74

235,20160827,   11,   75

235,20160827,   12,   70

235,20160827,   13,   80

235,20160827,   14,   80

235,20160827,   15,   68

235,20160827,   16,   57

235,20160827,   17,   63

235,20160827,   18,   65

235,20160827,   19,   67

235,20160827,   20,   70

235,20160827,   21,   70

235,20160827,   22,   70
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235,20160827,   23,   70

235,20160827,   24,   70

235,20160828,    1,   65

235,20160828,    2,   60

235,20160828,    3,   44

235,20160828,    4,   25

235,20160828,    5,   19

235,20160828,    6,   21

235,20160828,    7,   26

235,20160828,    8,   22

235,20160828,    9,   50

235,20160828,   10,   50

235,20160828,   11,   50

235,20160828,   12,   59

235,20160828,   13,   61

235,20160828,   14,   70

235,20160828,   15,   71

235,20160828,   16,   65

235,20160828,   17,   64

235,20160828,   18,   62

235,20160828,   19,   63

235,20160828,   20,   62

235,20160828,   21,   66

235,20160828,   22,   69

235,20160828,   23,   70

235,20160828,   24,   69

235,20160829,    1,   70

235,20160829,    2,   75

235,20160829,    3,   70

235,20160829,    4,   75

235,20160829,    5,   70

235,20160829,    6,   70

235,20160829,    7,   75

235,20160829,    8,   75

235,20160829,    9,   75

235,20160829,   10,   75

235,20160829,   11,   80

235,20160829,   12,   81

235,20160829,   13,   80
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235,20160829,   14,   80

235,20160829,   15,   80

235,20160829,   16,   80

235,20160829,   17,   80

235,20160829,   18,   75

235,20160829,   19,   70

235,20160829,   20,   70

235,20160829,   21,   65

235,20160829,   22,   65

235,20160829,   23,   65

235,20160829,   24,   65

235,20160830,    1,   65

235,20160830,    2,   65

235,20160830,    3,   65

235,20160830,    4,   65

235,20160830,    5,   65

235,20160830,    6,   65

235,20160830,    7,   70

235,20160830,    8,   75

235,20160830,    9,   75

235,20160830,   10,   75

235,20160830,   11,   80

235,20160830,   12,   78

235,20160830,   13,   80

235,20160830,   14,   80

235,20160830,   15,   81

235,20160830,   16,   80

235,20160830,   17,   80

235,20160830,   18,   75

235,20160830,   19,   70

235,20160830,   20,   75

235,20160830,   21,   75

235,20160830,   22,   67

235,20160830,   23,   62

235,20160830,   24,   61

235,20160831,    1,   60

235,20160831,    2,   62

235,20160831,    3,   60

235,20160831,    4,   56

235,20160831,    5,   45
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235,20160831,    6,   63

235,20160831,    7,   70

235,20160831,    8,   72

235,20160831,    9,   76

235,20160831,   10,   68

235,20160831,   11,   75

235,20160831,   12,   73

235,20160831,   13,   68

235,20160831,   14,   70

235,20160831,   15,   65

235,20160831,   16,   61

235,20160831,   17,   58

235,20160831,   18,   58

235,20160831,   19,   61

235,20160831,   20,   70

235,20160831,   21,   70

235,20160831,   22,   64

235,20160831,   23,   60

235,20160831,   24,   47

235,20160901,    1,   45

235,20160901,    2,   62

235,20160901,    3,   70

235,20160901,    4,   75

235,20160901,    5,   70

235,20160901,    6,   70

235,20160901,    7,   75

235,20160901,    8,   75

235,20160901,    9,   75

235,20160901,   10,   75

235,20160901,   11,   75

235,20160901,   12,   80

235,20160901,   13,   75

235,20160901,   14,   80

235,20160901,   15,   80

235,20160901,   16,   80

235,20160901,   17,   80

235,20160901,   18,   75

235,20160901,   19,   75

235,20160901,   20,   70

BEP
Getypte tekst
0083

BEP
Getypte tekst



235,20160901,   21,   70

235,20160901,   22,   65

235,20160901,   23,   65

235,20160901,   24,   60

235,20160902,    1,   58

235,20160902,    2,   59

235,20160902,    3,   60

235,20160902,    4,   59

235,20160902,    5,   58

235,20160902,    6,   60

235,20160902,    7,   70

235,20160902,    8,   75

235,20160902,    9,   75

235,20160902,   10,   75

235,20160902,   11,   75

235,20160902,   12,   70

235,20160902,   13,   68

235,20160902,   14,   72

235,20160902,   15,   72

235,20160902,   16,   69

235,20160902,   17,   32

235,20160902,   18,   70

235,20160902,   19,   63

235,20160902,   20,   63

235,20160902,   21,   61

235,20160902,   22,   62

235,20160902,   23,   62

235,20160902,   24,   65

235,20160903,    1,   65

235,20160903,    2,   70

235,20160903,    3,   75

235,20160903,    4,   72

235,20160903,    5,   75

235,20160903,    6,   75
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Bijlage 2 Meting zichtbaarheid Schiphol 1/8/2016 – 24/9/2016

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)

Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneemmethodieken zijn deze tijdreeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat
deze reeks van gemeten waarden niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering verwijzen we naar de gehomogeniseerde reeks
maandtemperaturen van De Bilt <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/homogeen_260/index.html> of de Centraal Nederland Temperatuur
<http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/CNT/>.

STN      LON(east)   LAT(north)     ALT(m)  NAME

240:         4.774       52.301      -4.40  SCHIPHOL

YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag);

HH       = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 UT;

VV       = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 2=200-300m,…, =4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, …, 79=29-
30km, 80=30-35km, 81=35-40km,…, 89=meer dan 70km);

STN,YYYYMMDD,   HH,   VV

240,20160801,    1,   70

240,20160801,    2,   70

240,20160801,    3,   67

240,20160801,    4,   68

240,20160801,    5,   69

240,20160801,    6,   70
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240,20160801,    7,   70

240,20160801,    8,   80

240,20160801,    9,   80

240,20160801,   10,   80

240,20160801,   11,   80

240,20160801,   12,   81

240,20160801,   13,   82

240,20160801,   14,   81

240,20160801,   15,   81

240,20160801,   16,   81

240,20160801,   17,   80

240,20160801,   18,   80

240,20160801,   19,   75

240,20160801,   20,   75

240,20160801,   21,   75

240,20160801,   22,   70

240,20160801,   23,   75

240,20160801,   24,   70

240,20160802,    1,   75

240,20160802,    2,   66

240,20160802,    3,   62

240,20160802,    4,   58

240,20160802,    5,   56

240,20160802,    6,   43

240,20160802,    7,   65

240,20160802,    8,   68

240,20160802,    9,   64

240,20160802,   10,   57

240,20160802,   11,   70

240,20160802,   12,   59

240,20160802,   13,   70

240,20160802,   14,   50

240,20160802,   15,   56

240,20160802,   16,   35

240,20160802,   17,   57

240,20160802,   18,   24

240,20160802,   19,   24

240,20160802,   20,   56

240,20160802,   21,   48

240,20160802,   22,   31
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240,20160802,   23,   23

240,20160802,   24,   30

240,20160803,    1,   56

240,20160803,    2,   50

240,20160803,    3,   61

240,20160803,    4,   50

240,20160803,    5,   59

240,20160803,    6,   50

240,20160803,    7,   32

240,20160803,    8,   59

240,20160803,    9,   65

240,20160803,   10,   68

240,20160803,   11,   70

240,20160803,   12,   75

240,20160803,   13,   75

240,20160803,   14,   75

240,20160803,   15,   75

240,20160803,   16,   75

240,20160803,   17,   75

240,20160803,   18,   75

240,20160803,   19,   75

240,20160803,   20,   75

240,20160803,   21,   75

240,20160803,   22,   68

240,20160803,   23,   65

240,20160803,   24,   64

240,20160804,    1,   63

240,20160804,    2,   63

240,20160804,    3,   62

240,20160804,    4,   64

240,20160804,    5,   65

240,20160804,    6,   68

240,20160804,    7,   70

240,20160804,    8,   73

240,20160804,    9,   67

240,20160804,   10,   72

240,20160804,   11,   75

240,20160804,   12,   69

240,20160804,   13,   74
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240,20160804,   14,   71

240,20160804,   15,   72

240,20160804,   16,   69

240,20160804,   17,   72

240,20160804,   18,   75

240,20160804,   19,   70

240,20160804,   20,   65

240,20160804,   21,   63

240,20160804,   22,   63

240,20160804,   23,   62

240,20160804,   24,   64

240,20160805,    1,   60

240,20160805,    2,   65

240,20160805,    3,   65

240,20160805,    4,   65

240,20160805,    5,   65

240,20160805,    6,   70

240,20160805,    7,   75

240,20160805,    8,   75

240,20160805,    9,   75

240,20160805,   10,   75

240,20160805,   11,   46

240,20160805,   12,   75

240,20160805,   13,   80

240,20160805,   14,   80

240,20160805,   15,   80

240,20160805,   16,   80

240,20160805,   17,   80

240,20160805,   18,   75

240,20160805,   19,   75

240,20160805,   20,   70

240,20160805,   21,   75

240,20160805,   22,   70

240,20160805,   23,   70

240,20160805,   24,   65

240,20160806,    1,   64

240,20160806,    2,   59

240,20160806,    3,   58

240,20160806,    4,   57

240,20160806,    5,   57
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240,20160806,    6,   65

240,20160806,    7,   58

240,20160806,    8,   50

240,20160806,    9,   58

240,20160806,   10,   75

240,20160806,   11,   75

240,20160806,   12,   75

240,20160806,   13,   80

240,20160806,   14,   80

240,20160806,   15,   81

240,20160806,   16,   81

240,20160806,   17,   81

240,20160806,   18,   82

240,20160806,   19,   75

240,20160806,   20,   75

240,20160806,   21,   75

240,20160806,   22,   70

240,20160806,   23,   70

240,20160806,   24,   70

240,20160807,    1,   70

240,20160807,    2,   70

240,20160807,    3,   68

240,20160807,    4,   69

240,20160807,    5,   70

240,20160807,    6,   70

240,20160807,    7,   68

240,20160807,    8,   63

240,20160807,    9,   56

240,20160807,   10,   62

240,20160807,   11,   70

240,20160807,   12,   70

240,20160807,   13,   68

240,20160807,   14,   75

240,20160807,   15,   75

240,20160807,   16,   75

240,20160807,   17,   75

240,20160807,   18,   75

240,20160807,   19,   75

240,20160807,   20,   70
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240,20160807,   21,   75

240,20160807,   22,   74

240,20160807,   23,   67

240,20160807,   24,   62

240,20160808,    1,   60

240,20160808,    2,   60

240,20160808,    3,   63

240,20160808,    4,   70

240,20160808,    5,   70

240,20160808,    6,   69

240,20160808,    7,   69

240,20160808,    8,   76

240,20160808,    9,   80

240,20160808,   10,   72

240,20160808,   11,   80

240,20160808,   12,   78

240,20160808,   13,   80

240,20160808,   14,   80

240,20160808,   15,   75

240,20160808,   16,   79

240,20160808,   17,   80

240,20160808,   18,   75

240,20160808,   19,   74

240,20160808,   20,   75

240,20160808,   21,   70

240,20160808,   22,   70

240,20160808,   23,   65

240,20160808,   24,   65

240,20160809,    1,   65

240,20160809,    2,   65

240,20160809,    3,    8

240,20160809,    4,   65

240,20160809,    5,   65

240,20160809,    6,   65

240,20160809,    7,   70

240,20160809,    8,   70

240,20160809,    9,   70

240,20160809,   10,   70

240,20160809,   11,   80

240,20160809,   12,   73
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240,20160809,   13,   71

240,20160809,   14,   78

240,20160809,   15,   80

240,20160809,   16,   79

240,20160809,   17,   78

240,20160809,   18,   79

240,20160809,   19,   75

240,20160809,   20,   75

240,20160809,   21,   75

240,20160809,   22,   80

240,20160809,   23,   70

240,20160809,   24,   70

240,20160810,    1,   64

240,20160810,    2,   65

240,20160810,    3,   65

240,20160810,    4,   65

240,20160810,    5,   65

240,20160810,    6,   75

240,20160810,    7,   75

240,20160810,    8,   70

240,20160810,    9,   80

240,20160810,   10,   80

240,20160810,   11,   80

240,20160810,   12,   80

240,20160810,   13,   81

240,20160810,   14,   81

240,20160810,   15,   78

240,20160810,   16,   81

240,20160810,   17,   75

240,20160810,   18,   80

240,20160810,   19,   80

240,20160810,   20,   75

240,20160810,   21,   75

240,20160810,   22,   70

240,20160810,   23,   70

240,20160810,   24,   70

240,20160811,    1,   70

240,20160811,    2,   75

240,20160811,    3,   75
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240,20160811,    4,   75

240,20160811,    5,   70

240,20160811,    6,   70

240,20160811,    7,   62

240,20160811,    8,   58

240,20160811,    9,   59

240,20160811,   10,   58

240,20160811,   11,   67

240,20160811,   12,   57

240,20160811,   13,   56

240,20160811,   14,   62

240,20160811,   15,   57

240,20160811,   16,   58

240,20160811,   17,   62

240,20160811,   18,   59

240,20160811,   19,   44

240,20160811,   20,   65

240,20160811,   21,   57

240,20160811,   22,   59

240,20160811,   23,   50

240,20160811,   24,   29

240,20160812,    1,   49

240,20160812,    2,   65

240,20160812,    3,   65

240,20160812,    4,   65

240,20160812,    5,   65

240,20160812,    6,   65

240,20160812,    7,   70

240,20160812,    8,   70

240,20160812,    9,   70

240,20160812,   10,   70

240,20160812,   11,   70

240,20160812,   12,   70

240,20160812,   13,   75

240,20160812,   14,   75

240,20160812,   15,   72

240,20160812,   16,   75

240,20160812,   17,   75

240,20160812,   18,   75

240,20160812,   19,   75
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240,20160812,   20,   75

240,20160812,   21,   70

240,20160812,   22,   70

240,20160812,   23,   70

240,20160812,   24,   70

240,20160813,    1,   61

240,20160813,    2,   58

240,20160813,    3,   50

240,20160813,    4,   56

240,20160813,    5,   70

240,20160813,    6,   70

240,20160813,    7,   70

240,20160813,    8,   75

240,20160813,    9,   75

240,20160813,   10,   75

240,20160813,   11,   75

240,20160813,   12,   75

240,20160813,   13,   75

240,20160813,   14,   75

240,20160813,   15,   75

240,20160813,   16,   75

240,20160813,   17,   75

240,20160813,   18,   75

240,20160813,   19,   70

240,20160813,   20,   70

240,20160813,   21,   70

240,20160813,   22,   70

240,20160813,   23,   70

240,20160813,   24,   70

240,20160814,    1,   65

240,20160814,    2,   65

240,20160814,    3,   65

240,20160814,    4,   65

240,20160814,    5,   65

240,20160814,    6,   65

240,20160814,    7,   70

240,20160814,    8,   75

240,20160814,    9,   75

240,20160814,   10,   75

240,20160814,   11,   75240,201 0814,   11,   75
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240,20160814,   12,   82

240,20160814,   13,   81

240,20160814,   14,   82

240,20160814,   15,   81

240,20160814,   16,   82

240,20160814,   17,   83

240,20160814,   18,   83

240,20160814,   19,   75

240,20160814,   20,   75

240,20160814,   21,   70

240,20160814,   22,   70

240,20160814,   23,   65

240,20160814,   24,   65

240,20160815,    1,   65

240,20160815,    2,   65

240,20160815,    3,   65

240,20160815,    4,   65

240,20160815,    5,   65

240,20160815,    6,   70

240,20160815,    7,   75

240,20160815,    8,   80

240,20160815,    9,   80

240,20160815,   10,   81

240,20160815,   11,   82

240,20160815,   12,   81

240,20160815,   13,   80

240,20160815,   14,   82

240,20160815,   15,   81

240,20160815,   16,   81

240,20160815,   17,   81

240,20160815,   18,   75

240,20160815,   19,   75

240,20160815,   20,   75

240,20160815,   21,   75

240,20160815,   22,   70

240,20160815,   23,   70

240,20160815,   24,   70

240,20160816,    1,   70

240,20160816,    2,   70
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240,20160816,    3,   70

240,20160816,    4,   70

240,20160816,    5,   70

240,20160816,    6,   70

240,20160816,    7,   75

240,20160816,    8,   75

240,20160816,    9,   80

240,20160816,   10,   81

240,20160816,   11,   80

240,20160816,   12,   81

240,20160816,   13,   80

240,20160816,   14,   80

240,20160816,   15,   80

240,20160816,   16,   80

240,20160816,   17,   80

240,20160816,   18,   81

240,20160816,   19,   75

240,20160816,   20,   75

240,20160816,   21,   70

240,20160816,   22,   70

240,20160816,   23,   70

240,20160816,   24,   70

240,20160817,    1,   70

240,20160817,    2,   70

240,20160817,    3,   70

240,20160817,    4,   67

240,20160817,    5,   65

240,20160817,    6,   71

240,20160817,    7,   75

240,20160817,    8,   80

240,20160817,    9,   80

240,20160817,   10,   81

240,20160817,   11,   80

240,20160817,   12,   81

240,20160817,   13,   80

240,20160817,   14,   80

240,20160817,   15,   81

240,20160817,   16,   82

240,20160817,   17,   83

240,20160817,   18,   83
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240,20160817,   19,   83

240,20160817,   20,   75

240,20160817,   21,   75

240,20160817,   22,   75

240,20160817,   23,   70

240,20160817,   24,   70

240,20160818,    1,   70

240,20160818,    2,   70

240,20160818,    3,   70

240,20160818,    4,   70

240,20160818,    5,   68

240,20160818,    6,   70

240,20160818,    7,   75

240,20160818,    8,   75

240,20160818,    9,   76

240,20160818,   10,   81

240,20160818,   11,   81

240,20160818,   12,   75

240,20160818,   13,   81

240,20160818,   14,   80

240,20160818,   15,   80

240,20160818,   16,   82

240,20160818,   17,   81

240,20160818,   18,   80

240,20160818,   19,   75

240,20160818,   20,   70

240,20160818,   21,   70

240,20160818,   22,   64

240,20160818,   23,   65

240,20160818,   24,   70

240,20160819,    1,   70

240,20160819,    2,   65

240,20160819,    3,   62

240,20160819,    4,   61

240,20160819,    5,   58

240,20160819,    6,   63

240,20160819,    7,   67

240,20160819,    8,   75

240,20160819,    9,   72
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240,20160819,   10,   78

240,20160819,   11,   78

240,20160819,   12,   69

240,20160819,   13,   66

240,20160819,   14,   63

240,20160819,   15,   59

240,20160819,   16,   58

240,20160819,   17,   56

240,20160819,   18,   57

240,20160819,   19,   14

240,20160819,   20,   11

240,20160819,   21,   61

240,20160819,   22,   39

240,20160819,   23,   58

240,20160819,   24,   65

240,20160820,    1,   65

240,20160820,    2,   65

240,20160820,    3,   63

240,20160820,    4,   65

240,20160820,    5,   65

240,20160820,    6,   62

240,20160820,    7,   64

240,20160820,    8,   67

240,20160820,    9,   64

240,20160820,   10,   63

240,20160820,   11,   71

240,20160820,   12,   78

240,20160820,   13,   75

240,20160820,   14,   70

240,20160820,   15,   71

240,20160820,   16,   67

240,20160820,   17,   72

240,20160820,   18,   69

240,20160820,   19,   74

240,20160820,   20,   73

240,20160820,   21,   70

240,20160820,   22,   75
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Bijlage 3

Bron: RVO: Borssele Wind Farm Zone Windfarm Sites III and IV, June 2016

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerprijksstructuurvisie of het planMER?

Ja, ik eis een nieuwe berekening met daarin de nieuwe gegevens van stichting vrije horizon  ) en de ECN, voor de optie het IJmuiden Ver alternatief

 

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

zie boven

Wij stellen het op prijs als u aangeeft op op welke delen van de ontwerprijksstructuurvisie of het planMER u ingaat en uw zienswijze onderbouwt met
argumenten.

 

Bijlagen

U kunt ook bijlagen toevoegen (totaal maximaal 18 Mb).

Bijlage 1  

Bijlage 2  

Bijlage 3  

Bijlage 4  

Bijlage 5  
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Privacy bepalingen

De Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens.
Uw bereikbaarheidsgegevens worden gebruikt voor verdere correspondentie over dit project. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat de inhoud
van uw reactie niet te herleiden is tot uw persoon. De Rijksoverheid wijzigt inhoudelijk niets aan uw reactie.
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Zienswijze Ontwerp Kavelbersluit I en II Windenergie Hollandse Kust

Algemeen.

Aanwijzing van de kavels I en II in het windenergiegebied ‘Hollandse Kust Zuid’ als locatie voor 
een windpark is ons inziens in strijd met de Wet windenergie op zee. 

Beleving - het vrije zicht vanaf de Hollandse Kust zal voor het grootste deel verdwijnen wanneer 
de ontwerp kavelbesluiten worden vastgesteld. Vanuit landschappelijk - en milieuoogpunt desa-
streus. Stichting Vrije Horizon (SVH) concludeert dat in de MER geen rekening wordt gehouden 
met het cumulatieve effect van de aanbestedingen III en IV. Dit wil SVH opgenomen zien in alle 
afwegingen voor Kavelbesluiten I t/m 4 voor de Hollandse Kust Zuid, toekomstige kavelbesluiten I 
en II voor de Hollandse Kust Noord. Daarbij willen wij dezelfde effecten onderzocht hebben wan-
neer deze 2100 MW op IJmuiden Ver ontwikkeld zouden worden.

Ecologie - Realisatie van windturbines op deze voorgenomen kavel heeft veel zwaardere nadelige 
gevolgen voor zeezoogdieren, vleermuizen en vogels dan realisatie verder uit de kust, zoals IJ-
muiden Ver. (zie ook https://milieudefensie.nl/publicaties/bestanden/frisse-zeewind-2/view pagina 5 
en de vergelijkende tabel in de Mer, opgesteld voor Borssele, bijlage 3). Om deze schade te ‘be-
perken’ zijn veel aanvullende maatregelen en controles nodig. Dit werkt per definitie kostenverh -
gend.

Economie -  De aangewezen kavels (I en II) hebben negatieve gevolgen op toerisme (teruglopen-
de aantallen) bewoners (waardevermindering) en ondernemers.
Deze schade kan voorkomen worden door te kiezen voor ontwikkeling op IJmuiden Ver. Daarbij 
blijven de gebieden Hollandse Kust beschikbaar voor andere energie-technologieën zoals getijden 
of stroming. Minder zichtbaar en zeer constant.

Grote stappen voorwaarts - Op pagina 13 wordt gesteld dat er tempo gehouden moet worden. 
Dan bevreemdt het SVH dat er uitsluitend gesproken wordt over ontwikkeling op HK en dat IJV 
niet in deze overwegingen wordt meegenomen. De zone tussen 10 en 12 mijl moet nog door de 
Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. Op IJmuiden Ver kan 6600 MW geïnstalleerd 
vermogen gerealiseerd worden. Vooruitlopend op deze onderzoeken zonder de alternatieven ver-
der op zee gelijktijdig te onderzoeken duidt op vooringenomenheid en een ‘luister- en inspraakpro-
cedure’ waarbij de ontvangen informatie niet serieus wordt genomen.

Achterhaalde data - De onderzoeken waaraan in deze documenten wordt gerefereerd, gaan uit 
van inmiddels achterhaalde, niet up to date uitgangspunten. Aan de basis van alle onderzoeken 
staat ECN data. ECN onderkent zelf dat deze omgeven zijn met ‘grote onzekereidsfactoren’. Mede 
veroorzaakt omdat de (door ECN) geraadpleegde industrie ‘uit concurrentieoverwegingen’ geen 
detailinformatie wenst te geven.

Eerder onderzoek, gedaan op basis van waterdiepte, windsnelheid en afstand, heeft geresulteerd 
in een maximaal SDE+ bedrag van van 12,4 cent voor 2016. De winnende tender van Borssele 
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(7,26 cent/kWh) toont aan dat de gebruikte data achterhaald is en een zeer hoge ‘voorzichtigheids-
factor’ heeft. Dit geldt ook voor de door ECN in hun rekenmodel gebruikte 8,35% financieringsre -
te, terwijl in de MKBA momenteel 3% voorgeschreven wordt. Dit heeft ook effect op de kostenver-
gelijkingen tussen IJmuiden Ver en Hollandse Kust

Aansluiting op landelijk netwerk - Aanlanding voor Hollandse Kust Zuid zal plaatsvinden op het-
zij Wateringen of de Maasvlakte. Beiden zijn lastig. Wateringen doordat er door een historisch 
landschap gegraven moet worden, IJmuiden Ver omdat de kabel door de vaargeul aangelegd 
moet worden. De aanlandingspunten voor IJmuiden Ver kennen deze obstakels niet. Dit zal onge-
twijfeld een - niet door ons berekend - kosteneffect hebben.
Op de hierna volgende pagina’s licht SVH deze punten verder toe. Wij houden hier de volgorde 
aan die in het Ontwerp Kavelbesluit I Windenergie Hollandse Kust is aangehouden.

Afname productiviteit bestaande windparken

Uit onderzoek11 is gebleken dat de energieopbrengst van Luchterduinen, als gevolg van de reali-
satie van alle vier de kavels van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), maximaal 7,8 % 
lager zal zijn. Voor windpark Egmond aan Zee en het Prinses Amalia windpark wordt de afname 
van de energieopbrengst berekend op 1,6 %.

Reactie SVH: 
De opbrengst neemt af bij ontwikkeling van meer locaties. 
Is er onderzoek gedaan naar het cumulatieve effect zoals hierboven omschreven? Waar is dat on-
derzoek in te zien. 
Waarom wordt niet gekozen voor een locatie IJmuiden Ver, waar de hogere windopbrengst (ruim 
8%) ruimschoots opweegt tegen de hier genoemde productieafname? Of, waar anders gezegd, 
gekozen kan worden voor 8% minder turbines waarbij de opbrengsten gelijk blijven?

Zichtbaarheid vanaf de kust

De zichtbaarheid van de windparken is in het MER aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve 
criteria in kaart gebracht. De zichtbaarheid van de windturbines kan op basis van deze criteria ob-
jectief worden weergegeven. De afstand waarop een object voor het menselijke oog nog zichtbaar 
is, hangt af van een aantal factoren:
- Eigenschappen van het object
- De kromming van de aarde
- De visus van het menselijke oog
- De meteorologische omstandigheden
Uit het MER (zichtbaarheidsanalyse) volgt dat het windpark maximaal 18,38 % van de tijd gedu-
rende de zomermaanden (1 mei – 30 september) in de dagperiode (07.00 uur – 21.00 uur), vanaf 
het dichtstbijzijnde strand op land (Scheveningen) zichtbaar is. Buiten de zomerperiode is het 
zichtbaarheidspercentage van de windturbines lager. Daarnaast is het zichtbaarheidspercentage 
van de windturbines vanuit andere locaties aan de kust die verder van het windpark liggen lager, 
respectievelijk Katwijk (10,85 %), Noordwijk (10,78 %) en Monster-Ter Heijde (10,65 %).
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De zichtbaarheid van de windturbines vanaf de kustgebieden wordt voornamelijk bepaald door de 
weersomstandigheden en in mindere mate door de grootte van de turbines. Grotere windturbines 
zijn bij goede zichtomstandigheden wel tot een grotere afstand zichtbaar. Echter bij het gebruik 
van windturbines met een groter vermogen, zullen er minder turbines nodig zijn om tot hetzelfde 
vermogen te komen.

Er wordt het volgende gesteld: ‘De mate waarin de aanwezigheid van windparken de beleving van 
het landschap en met name het vrije uitzicht over zee beïnvloedt, is niet voor iedereen eenduidig 
vast te stellen op basis van objectieve criteria. Beleving is subjectief, wat betekent dat dit voor een-
ieder anders kan zijn.’

Reactie SVH: 

Zoals de Rijksstructuurvisie WIndenergie op Zee - aanvulling gebied Hollandse Kust (hierna RS-
VHK) al aangeeft, is er bij zowel de plaatsing op 12 mijl als op 10 mijl sprake van een zeer domi-
nante situatie. De aangehaalde cijfers (25% / 35% zichtbaarheid gedurende het jaar) zijn mislei-
dend en staan bovendien in schril contrast met het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse 
Kust, hierboven weergegeven. 
De zichtbaarheid gedurende bijvoorbeeld de zomer is aanmerkelijk hoger. Volgens KNMI data in 
de zomer 45%  / 55%van de tijd (daglicht). Uit onze eigen observaties zijn de turbines bij daglicht 
mee dan 50% van de tijd zichtbaar, bij nacht zelfs meer dan 80% van de tijd.
Dit observaties worden ook onderschreven door de zichtbaarheidsmetingen welke door het KNMI 
voor Schiphol en De Kooy gemeten zijn. (Zie bijlage 1 en 2). Hieruit blijkt dat de zichtbaarheid ge-
durende deze willekeurige periode ruim meer dan 50% van de meetperiode beslaat.
Graag willen wij toelichting op beide afwijkende - door u gepubliceerde - percentages zichtbaar-
heid.
Graag willen wij toelichting op de afwijking van beide rapporten t.o.v. de door ons in de bijlagen 
aangeleverde percentages zichtbaarheid en de afstanden waarover deze zichtbaar zouden zijn.

Reactie SVH: 

Beleving is subjectief. Stoort men zich aan wat men ziet of doet men dat niet. Wat wel duidelijk 
meetbaar is, is de zichtbaarheid. Wij vinden in dit besluit geen (langjarige) zichtbaarheidmeting te-
rug van bijvoorbeeld Luchterduinen of Amalia. Uitsluitend afgeleide, geëxtrapoleerde metingen, die 
bovendien sterk afwijken van de metingen zoals in de bijlage 1 en 2 staan. 
De alinea waarin de beleving benoemd wordt, is daarmee suggestief en niet ter zake doende. Wij 
willen van u zien wat u werkelijk gezien en gemeten hebt van Luchterduinen gedurende een lange-
re periode.

Recreatie en toerisme

De kust is een geliefde plek voor verschillende soorten recreatie. De Noordzeebadplaatsen zijn 
zowel bij binnenlandse als buitenlandse toeristen populaire bestemmingen. Daarnaast vinden er 
aan de kust veelvuldig watersport-activiteiten, recreatievaart en sportvisserij plaats.
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Om de effecten te onderzoeken van de windparken op de kustrecreatie- en het toerisme zijn er 
verschillende onderzoeken uitgevoerd waar tevens in het MER naar is verwezen.

In het Decisio rapport is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten en de regionale 
economische impact van de aanleg van een windenergiegebied op zee op de kustregio. Hieruit 
blijkt dat de mogelijk negatieve maatschappelijke effecten op de strandrecreatie aanzienlijk gerin-
ger zijn dan de positieve effecten op de maatschappelijke kosten. Tevens komt uit het onderzoek 
naar voren dat de effecten op de werkgelegenheid in de toeristische sector - hoewel niet met ze-
kerheid te kunnen vaststellen - van beperkte omvang zijn. Daarnaast levert de aanleg en exploita-
tie van windparken op zee positieve werkgelegenheidseffecten op, ook voor de kustregio.
Een aanvullend belevingsonderzoek dat op verzoek van de betrokken regionale overheden heeft 
plaatsgevonden en tegelijk met de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling Hol-
landse Kust aan de Tweede Kamer is toegezonden, heeft niet tot afwijkende conclusies geleid.

Reactie SVH: 

In 2010 heeft Royal HaskoningDHV een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de effecten van de 
aanwezigheid van windparken op recreatie, kusttoerisme en huizenprijzen. Uit dit onderzoek kwa-
men als belangrijkste elementen voor de beleving van de zee de volgende aspecten naar voren: 
ruimte en oneindigheid, ongereptheid en natuurlijkheid, rust en eenheid. Een topbeleving aan de 
kust is op heldere dagen de beleving van de ondergaande zon. (planMER, p. 91) 

In de genoemde onderzoeken worden geen juiste weergaven gebruikt van de werkelijkheid. Zie 
ook ‘Zichtbaarheid  vanaf de kust’. En zelfs bij deze weergave wordt er door 20% van de onder-
vraagden gesteld dat zij niet meer naar de gebieden komen waar windmolens zichtbaar zijn. Dat 
heeft een enorme maatschappelijke en economische impact op de kustgemeenten. Eigen onaf-
hankelijk onderzoek geeft nog ernstiger cijfers, waarbij + 30% van de ondervraagden aangeeft niet 
meer naar deze stranden te komen. (http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-
Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pd ). Dit onderzoek is - in tegenstelling 
tot ZKA en Motivaction - uitgevoerd onder strandbezoekers.

De aangehaalde ‘werkgelegenheidseffecten en economische effecten’ zijn niet juist. Decisio stelt in 
haar rapport dat er sprake is van verlies van  ‘maximaal 1250  FTE’ en stelt daarbij de schade op 
‘maximaal €  260 miljoen over 20 jaar’. 
Decisio  baseert zich daarbij op een ‘omrijdfactor van ca 15 km en de daaruit voortvloeiende kos1 -
ten’. Echter: 

1. Ook met 15 km omrijden blijven de windturbines zichtbaar en de wegblijvers weg.
2. Volgens cijfers van Misset Horeca heeft een FTE op het strand een omzet van €  80.000/jaar. 

1250 FTE’s x €  80.0000 x 20 jaar levert een inkomstenderving op van €  2,25 miljard. Toen wij 
Decisio om opheldering vroegen over deze afwijkende cijfers, verklaarde men: ‘ jullie hebben 
gelijk, maar zo rekenen wij niet binnen een MKBA’.

3. Het economisch nadeel wordt niet juist berekend omdat de schade die wordt veroorzaakt door 
het verlies van werkgelegenheidsplaatsen in de toeristische sector aan de kust niet is meege-

Decisio, Regionale effecten windmolenparken op zee. Maatschappelijke effecten en analyse regionaal economische 1

impact, 25 januari 2016, p. vii.
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nomen. De reden die hiervoor wordt gegeven, is dat door het lange-termijnevenwicht op de 
arbeidsmarkt een baan die verdwijnt in de toeristische sector aan de kust door een verschui-
ving van bestedingen en activiteiten elders (in een andere sector en/of locatie) weer gecreëerd 
zal worden (Decisio 25 januari 2016, p. vi). Dit is een onjuiste redenering. Indien de windmo-
lens verder op zee buiten het zicht worden geplaatst, zullen immers de positieve gevolgen voor 
de werkgelegenheid in de windmolensector samengaan met het uitblijven van negatieve ge-
volgen voor de toerismesector aan de kust. Door windmolens in het zicht te plaatsen is er per 
saldo dus een negatief effect voor de werkgelegenheid, en niet een neutraal effect zoals door 
Decisio wordt voorgesteld. 

Conclusie: De impact langs de kust is aanmerkelijk hoger dan in het aangehaalde Decisio rapport 
wordt voorgesteld en strijdig met uw afweging 6.3.2. Graag correctie hiervan. 
Daarnaast wordt hier gesteld dat ‘ echter gelet op het grote belang van windenergie, en de geringe 
negatieve effecten in vergelijking met het positieve effect op de maatschappelijke kosten, worden 
deze negatieve effecten als aanvaardbaar beschouwd.’ 

Op grond van voorschrift 2.16 dat aan de ontwerpkavelbesluiten is verbonden, spant de vergun-
ninghouder zich aantoonbaar in om met inachtneming van geldende regelgeving het park zodanig 
te ontwerpen te bouwen en te exploiteren dat het windpark actief bijdraagt aan versterking van lo-
kale en regionale economie. De vergunninghouder stelt daartoe een plan van aanpak op en dient 
dat uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de start van de bouw in bij de minister van Economische Za-
ken. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform dit plan van aanpak. 
Van dit voorschrift valt weinig te verwachten. Het gaat om een inspanningsverplichting, niet om 
een resultaatsverplichting. Verder is niet nader bepaald wat moet worden verstaan onder lokale en 
regionale economie. Bovendien is nagelaten om te bepalen dat de minister moet hebben inge-
stemd met het plan van aanpak alvorens de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. 

De kosten voor  ontwikkeling van IJmuiden Ver . t.o.v. de Hollandse Kust zijn volgens de minister €  
1,3 miljard hoger. Dit is weerlegd in de onderzoeken gedaan door ECN en Arde de Graaf Advies. 
http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroomversnel-
ling/ en vanuit de tenders voor Borssele I en II niet houdbaar. Ontwikkeling op IJmuiden Ver kan 
een besparing opleveren van €  1 miljard. (zie bovengenoemde link). Daarboven op wordt ook de 
schade aan de kust (zie punt 2 hierboven) verkeerd voorgesteld op basis van een ‘rekenmodel’ 
door Decisio gehanteerd. 

Rekening houdend met het feit dat de voorgenomen windmolenparken een negatief effect hebben 
op het toerisme en afbreuk doen aan de lopende ontwikkelingen gericht op het versterken van de 
toeristische sector en de gemeente Zandvoort geen haven heeft, zij wij van mening dat Zandvoort 
onevenredig hard wordt getroffen. 

Op grond van het vorenstaande in de conclusie dat de ontwerpkavelbesluiten op gespannen voet 
staan met artikel 3, derde lid, aanhef en onder b en c, van de Wet windenergie op zee. Dit be-
zwaar weegt zwaarder nu er met ‘IJmuiden Ver’ een alternatief voorhanden is dat op deze aspec-
ten beter scoort. 
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Weer en Klimaat

Uit het MER blijkt dat een windpark lokaal effect kan hebben op het weer. De turbulentie van de 
atmosfeer neemt binnen een windpark toe, waardoor dit in enkele gevallen kan leiden tot extra 
wolkenvorming. Echter komt dit effect slechts zeer incidenteel voor, omdat dit zich alleen voordoet 
bij zeer specifieke meteorologische omstandigheden. Derhalve zal dit geen significante fecten 
hebben op recreatie en toerisme.

Reactie

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de werkelijke effecten op lokaal niveau, veroorzaakt 
door menging van koude en warme luchtlagen. Er is derhalve ook niet bekend of dit ‘zeer inciden-
teel’ voorkomt. Daarom is de stelling dat dit geen significante e fecten zal hebben op recreatie en 
toerisme, niet valide.
Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten zijn van plaatsing van windturbines op zee op het 
weer langs de kust.

Morfologie en hydrologie

Alle morfologische en hydrologische veranderingen die het gevolg zijn van de aanleg, exploitatie, 
verwijdering en onderhoud van het windpark zijn, voor zover de huidige kennis inzichten geeft, lo-
kaal, beperkt van omvang en tijdelijk van aard.

Reactie
Wij kunnen niets teruglezen over amfidromen. IJmuiden er ligt in een amfidroomgebied. (zie
http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/09/Ardo-De-Graaf-Advies-.pdf pagina 13 e.v.
Een amfidroom heeft zeer weinig getijdenverschil. Met als gevolg weinig bodemverplaatsing, en
daardoor goedkopere fundering. Dit gegeven is niet opgenomen in MER of in het Ontwerp Kavel-
bersluit I Windenergie Hollandse Kust.
Wij missen onderzoek hiernaar en zouden dat graag aangevuld willen zien.

Ecologie

In het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust worden allerlei maatregelen en mitige-
rende acties opgenomen om schade aan ecologie te beperken.
In bijlage 3 staat weergegeven dat IJmuiden Ver op ecologisch gebied aanmerkelijk gunstiger 
scoort dan Hollandse Kust. Controle- en mitigerende maatregelen werken kostenverhogend.

Wat betreft de ecologische aspecten blijkt uit deze tabel dat voor zowel vogels als zeezoogdieren 
negatieve effecten worden verwacht van een windpark in ‘Hollandse Kust’, en dat veel mitigerende 
maatregelen nodig zijn tegen relatief hoge kosten. Dat inderdaad veel mitigerende maatregelen 
nodig zijn, blijkt uit de veelheid aan voorschriften die hiertoe aan de beide ontwerpkavelbesluiten 
moesten worden verbonden. Ondanks deze mitigerende maatregelen zullen zich negatieve ecolo-
gische effecten voordoen. 
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Door de locatiekeuze voor ‘Hollandse Kust’ verdwijnt het nu nog grotendeels vrije uitzicht over de 
Noordzee. In het planMER van 30 mei 2016 wordt geconcludeerd dat hierdoor een negatief effect 
op de aspecten landschap en beleving wordt veroorzaakt. Verder wordt de cultuurhistorische 
waarde van een vrije horizon aan de kust ernstig aangetast, maar naar dit aspect is in het plan-
MER noch in het kader van de ontwerpkavelbesluiten onderzoek gedaan. 

Weliswaar is het zo dat de kavels I en II van ‘Hollandse Kust Zuid’ verder van de kust liggen dan 
de later in te richten kavels III en IV, maar dit is voor de ecologische effecten irrelevant en het laat 
onverlet dat de windturbines op de kavels I en II een substantieel gedeelte van de tijd zichtbaar 
zullen zijn vanaf het strand. Dit blijkt uit p. 24 van de MER ś die voor beide kavelbesluiten zijn op-
gesteld. 

De kernkwaliteiten van het zeelandschap van de Noordzee zijn weidsheid en openheid van de 
zee, de natuurlijkheid en de vrije horizon voor de bezoeker van de kust (planMER, p. 75). In het 
planMER wordt opgemerkt dat gebouwde industriële elementen, zoals windturbines, dit beeld ver-
storen. Uit belevingsonderzoek is ook bekend dat de aanwezigheid van vaste objecten in zee een 
duidelijke negatieve invloed heeft op de waardering van de schoonheid van het landschap van gro-
te wateren (planMER, p. 92). 

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

Op grond van het vorenstaande in de conclusie dat de ontwerpkavelbesluiten op gespannen voet 
staan met artikel 3, derde lid, aanhef en onder c, van de Wet windenergie op zee. Dit bezwaar 
weegt zwaarder nu er met ‘IJmuiden Ver’ een alternatief voorhanden is dat op deze aspecten beter 
scoort. 

Dwingende redenen van openbaar belang

In dit hoofdstuk wordt het volgende gesteld: ‘Door de overheid is de ambitie vastgelegd om in het 
jaar 2023 23% van de jaarlijkse energiebehoefte te verkrijgen uit (meerdere typen) hernieuwbare 
(duurzame) energiebronnen. Deze doelstelling is mede ingegeven door ambities op Europees ni-
veau. Ten aanzien van de betreffende bronnen valt te denken aan windenergie (windturbines), 
zonne-energie (zonnepanelen), biomassa (vergisting), bodem (aardwarmte) en water(kracht). 
Deze voorgenomen duurzame ontwikkeling en doelstelling zal de komende jaren voornamelijk 
worden toegeschreven aan windenergie, aangezien dit een van de goedkoopste en makkelijkste 
manieren is om hernieuwbare energie te produceren. Het onderhavige windpark in de Noordzee 
zal substantieel bijdragen aan de doelstelling. Daarnaast zal Nederland minder afhankelijk zijn van 
fossiele brandstoffen.’

Reactie

De Europese doelstelling is het terugdringen van CO2 uitstoot. In dit document wordt geen gewag 
gemaakt van de impact van deze ontwikkelingen op het terugdringen van de CO2 uitstoot, noch 
wat de verwachte / berekende bijdrage is van de locaties Hollandse Kust hierop. Graag willen wij 
deze onderbouwde verwachtingen opgenomen zien.

Kosten

BEP
Getypte tekst
0084

BEP
Getypte tekst



De keuze voor de locatie ‘Hollandse Kust’ in de ontwerp Rijksstructuurvisie en – daarop voortbou-
wend – in de ontwerpkavelbesluiten, is gebaseerd op één enkel uitgangspunt, namelijk dat het al-
ternatief ‘IJmuiden Ver’ € 1,3 miljard duurder zou zijn. Dit uitgangspunt is echter achterhaald: uit 
onderzoek op basis van actuele en complete gegevens komt naar voren dat ‘IJmuiden Ver’ niet 
duurder is dan ‘Hollandse Kust’. Beter, ‘IJmuiden Ver’ levert een positieve business case op van 
ongeveer € 1 miljard. Reden waarom de locatiekeuze moet worden herzien en de ontwerpkavelbe-
sluiten niet moeten worden vastgesteld. 

Deze zienswijze wordt hieronder toegelicht. 

Standpunt kabinet 

Zoals reeds opgemerkt, wordt de locatiekeuze in de ontwerpkavelbesluiten grotendeels bepaald 
door de locatiekeuze die in de ontwerp Rijksstructuurvisie is gemaakt. In de ontwerpkavelbesluiten 
wordt aan de keuze voor het gebied ‘Hollandse Kust’ geen aandacht besteed, kennelijk omdat de 
keuze voor deze locatie als een gegeven wordt beschouwd op basis van de ontwerp Rijksstruc-
tuurvisie. Daarmee geldt de ontwerp Rijksstructuurvisie wat de locatiekeuze betreft als onderbou-
wing voor de ontwerpkavelbesluiten. 

In de ontwerp Rijksstructuurvisie en de daaraan ten grondslag liggende documenten, waaronder 
het planMER van 30 mei 2016, wordt de locatie ‘IJmuiden Ver’ niet als doelmatig alternatief gezien 
omdat de kosten daarvan ongeveer € 1,3 miljard netto contant over een periode van twintig jaar 
hoger zouden zijn dan de in de ontwerp Rijksstructuurvisie aangewezen locaties. In het ‘Reactie-
document op zienswijzen en adviezen’ stelt het kabinet eveneens dat het voorkeursalternatief ge-
baseerd is op kosten. ‘IJmuiden Ver’ is voor het kabinet geen alternatief dat redelijkerwijs in be-
schouwing moet worden genomen, omdat andere reeds aangewezen gebieden (zoals Hollandse 
Kust) goedkoper zijn. ‘IJmuiden Ver’ is dan ook niet als volwaardig alternatief meegenomen in het 
planMER. 

In zijn meest recente brief aan de Tweede Kamer (brief van 12 mei 2016, TK 33 561, nr. 28) schrijft 
de minister dat de eerdere ramingen nog steeds actueel zijn. 

Reactie SVH

Uit onderzoek dat de Stichting Vrije Horizon heeft laten uitvoeren, blijkt dat de raming van € 1,3 

miljard aan meerkosten een zeer forse overschatting is . Uit dit rapport blijkt niet alleen dat ‘IJmui2 -
den Ver’ niet duurder is dan ‘Hollandse Kust’, maar zelfs een positieve business case van onge-
veer € 1 miljard oplevert. 

Bij de oorspronkelijke raming, die het kabinet dus nog steeds aanhoudt, is namelijk onder meer 
geen rekening gehouden met de volgende factoren: 

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

na te lezen op http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-
stroomversnelling/
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•  op de locatie ‘IJmuiden Ver’ waait het vaker en harder, wat resulteert in een hogere opbrengst, 
die nog hoger uitvalt wanneer wordt uitgegaan van state of the art-turbines;  

•  gezien het feitelijke inschrijftarief voor de kavels I en II van windmolenpark Borssele, rekent het 
kabinet met een veel te pessimistisch ingeschat inschrijftarief; 

• bij een grotere aanbesteding geldt een schaalvoordeel;  

•  de locatie ‘IJmuiden Ver’ is anders dan ‘Hollandse Kust’ een aaneengesloten gebied, wat  
kostenverlagend is;  

•  de meerkosten voor langere kabels zijn beduidend lager dan waarmee is gerekend. Er kan  
gebruik worden gemaakt van 380 kV-kabels in plaats van 220 kV-kabels, waardoor minder 
kabels nodig zijn. Bovendien is de aanlanding van de kabels vanaf ‘IJmuiden Ver’ veel 
eenvoudiger dan vanaf ‘Hollandse Kust’ en dus goedkoper. 

Een volledig overzicht van de meeropbrengsten en meerkosten van ‘IJmuiden Ver’ is weergegeven 
in onderstaande tabel, afkomstig uit het rapport van ArdodeGraaf van 
9 september 2016. In deze tabel wordt een vergelijking gemaakt met een rapport van ECN van juni 
2016, dat hieronder wordt besproken. 

 

 

 

 

Tabel 1 Samenvatting van berekende meeropbrengsten en meerinvesteringen op IJmuiden Ver ten 
opzichte van de Hollandse Kust (bron: rapport ArdodeGraaf d.d. 9 september 2016) 

Zoals gezegd stelt de minister in zijn meest recente brief aan de Tweede Kamer van 
12 mei 2016 dat de raming van € 1,3 miljard aan meerkosten nog actueel is. Dit baseert hij op een 
actualisatie van de kostenberekeningen die ECN voor de beide locaties zou hebben verricht. In de 
brief is een tabel opgenomen met de oorspronkelijke bedragen, en met bronvermelding ‘ECN, mei 
2016’. Een titel of vindplaats van een rapport waarin het kennelijk door ECN uitgevoerde onder-
zoek is neergelegd wordt niet vermeld; een dergelijk rapport lijkt ook niet te zijn gepubliceerd. 

Wel gepubliceerd is een rapport van ECN van juni 2016 dat zij heeft opgesteld naar aanleiding van 
een verzoek van de Stichting Vrije Horizon om nader onderzoek te doen naar het door de minister 

gehanteerde kostenverschil tussen beide locaties. In dit rapport staat dat de oorspronkelijk gehan-

BEP
Getypte tekst
0084

BEP
Getypte tekst



teerde meerkosten van ‘IJmuiden Ver’ van € 1,3 miljard op basis van de huidige kennis verlaagd 
kunnen worden met: 

• € 0,32 miljard vanwege inzet nieuwe generatie windturbines; 

•  €0,16 miljard vanwege voordelen aaneengesloten gebied; 

• € 0,48 miljard vanwege voordelen grotere aanbesteding;

• Totaal: € 0,96 miljard. 

• Dit betekent dat volgens deze meest recente bevindingen van ECN van de oorspronkelijk gehan-
teerde meerkosten van ‘IJmuiden Ver’ van € 1,3 miljard een bedrag van € 0,34 miljard 
(dat wil zeggen slechts een kwart) resteert. Zonder nadere toelichting stelt ECN evenwel 
dat het niet waarschijnlijk is dat alle gesignaleerde voordelen gehaald zullen worden, en 
dat daarom de uitkomst van € 0,96 miljard moet worden vermenigvuldigd met een waar-
schijnlijkheidsfactor van 65%, wat (naar beneden afgerond) een verlaging van € 0,6 mil-
jard oplevert. Dit noemt ECN de onderkant van de bandbreedte. Als bovenkant van de 
bandbreedte hanteert zij – zonder toelichting – een verlaging van € 0,--. ECN hanteert – 
wederom zonder nadere toelichting – uiteindelijk een middenwaarde hier precies tussen 
in: een verlaging van € 0,3 miljard. 

Volgens de managementsamenvatting van het ECN-rapport van juni 2016 is ‘IJmuiden Ver’ aldus 
niet langer € 1,3 miljard duurder dan ‘Hollandse Kust’, maar € 1,0 miljard. Maar deze conclusie is 
dus het resultaat van twee volstrekt ongemotiveerde aannames, te weten dat niet alle kostenverla-
gingen tegelijk te realiseren zouden zijn en dat – nadat daarom reeds een onzekerheidsmarge van 
35% is gehanteerd – de aldus verkregen uitkomst nog eens moet worden gedeeld door een factor 
2. 

ArdodeGraaf is van oordeel dat de meeste voordelen die ECN signaleert wel degelijk gezamenlijk 
kunnen worden gerealiseerd. Gezien de zeer grote kostenreducties die in de afgelopen jaren mo-
gelijk zijn gebleken, vindt hij het middenscenario van ECN een opeenstapeling van afzwakkingen 
en daardoor totaal niet meer aansluiten bij de internationaal verwachte kostprijsontwikkeling voor 
offshore windparken (ArdodeGraaf- ArdodeGraaf 9 september - p 2). 
Zoals hiervoor gezegd, stelt ArdodeGraaf vast dat ‘IJmuiden Ver’ niet duurder is dan ‘Hollandse 
Kust’. Integendeel: ‘IJmuiden Ver’ levert een positieve business case van ongeveer € 1 miljard. 
Hierbij moet worden aangetekend dat de uitkomst van ArdodeGraaf nog behoudend is om de vol-
gende redenen: 

• De netto contante opbrengstwaarde op basis van de eerste twee factoren (hogere windop-
brengst en lager inschrijftarief) is op ‘IJmuiden Ver’ ruim € 0,56 miljard (€ 566 miljoen) hoger dan 
op ‘Hollandse Kust’. Uitgaande van het actuele lagere rentepercentage van 3% in plaats van 
5,5% is de opbrengstwaarde zelfs € 0,75 miljard (€ 748 miljoen) hoger. Voorzichtigheidshalve 
houdt ArdodeGraaf echter het bedrag van ruim € 0,56 miljard aan; 

• Hantering van het inschrijftarief van Dong voor ‘Borssele I’ is conservatief.

• Anders dan ECN hanteert ArdodeGraaf voor ‘IJmuiden Ver’ geen voordeel in verband met grote-
re windturbines ad 0,32 miljard; 
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• Anders dan ECN hanteert ArdodeGraaf voor ‘IJmuiden Ver’ wel een hogere last vanwege meer-
kosten voor de funderingen van de turbines van € 0,2 miljard

• In de uitkomst is nog niet het positieve effect meegenomen van het weglaten van een redundan-
te verbinding naar ‘IJmuiden Ver’ in plaats van tussen de vier deelgebieden van Hollandse Kust 
(PM post in de tabel). 

De conclusie is dat aanleg van het alternatief ‘IJmuiden Ver’ niet duurder is. 
Het centrale argument dat aan de ontwerp Rijksstructuurvisie en daarmee ook aan de ontwerpka-
velbesluiten ten grondslag ligt – te weten dat de buiten het gezichtsveld vanaf het strand gelegen 
locatie ‘IJmuiden Ver’ veel duurder zou zijn – houdt dus geen stand. 

Het belang van een doelmatig ruimtegebruik van de zee

Zoals eerder vermeld staat in de memorie van toelichting bij de Wet windenergie op zee dat in het 
kader van een doelmatig ruimtegebruik van de zee (als bedoeld in artikel 3, derde lid, aanhef en 
onder a, van de wet) het beheer van de Noordzee zich onder meer richt op efficiënte benutting van
de beschikbare ruimte. Efficiënt ruimtegebruik wordt onder andere bereikt door windparken zoveel
mogelijk aansluitend op elkaar te realiseren, aldus de MvT. 

Uit de ontwerpkavelbesluiten blijkt dat de kavels van ‘Hollandse Kust Zuid’, met name de kavels I 
en IV, als gevolg van de aanwezigheid van kabels en pijpleidingen niet aaneengesloten kunnen 
worden aangelegd. Dit zorgt voor een sterke versnippering van de plekken waar windturbines kun-
nen worden geplaatst. 

Ter illustratie is hieronder de voorgestelde verkaveling weergegeven, afkomstig uit het MER kavel I 
HKZ, p. V (figuur S2)  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Om de beoogde capaciteit aan windenergie te kunnen behalen, zal de locatie ‘Hollandse Kust 
Noord’ moeten worden aangewend (die is gepland voor 2019). Anders dan bij de locatie ‘IJmuiden 
Ver’, kunnen bij ‘Hollandse Kust’ de windturbines dus niet aaneengesloten worden gebouwd. Dit 
duidt niet op het meest doelmatig ruimtegebruik van de zee. 

Door de ligging van kabels en pijpleidingen leidt de aanleg van een windpark in ‘Hollandse Kust 
(Zuid)’ ten opzichte van ‘IJmuiden Ver’ tot een grotere spanning met de andere functies van de 
Noordzee, tot een versnippering van het windgebied en (daarmee) tot hogere kosten. Ook dit duidt 
niet op het meest doelmatig ruimtegebruik van de zee. 

De conclusie is dat de keuze voor ‘Hollandse Kust’ als windpark en de verkaveling die in de ont-
werpkavelbesluiten is gekozen, op gespannen voet staan met het belang van een doelmatig ruim-
tegebruik van de zee als bedoeld in artikel 3, derde lid, aanhef en onder a, van de wet. Dit be-
zwaar weegt zwaarder nu er met ‘IJmuiden Ver’ een alternatief voorhanden is dat op al deze as-
pecten beter scoort. 

Ten slotte:

• Wij zijn van mening dat het voornemen plaatsing van windturbinevelden in het zicht van onze 
kust stoelt op ondoordachte, niet goed uitgewerkte onderbouwingen, achterhaalde gegevens 
(ECN, Decisio) en geen c.q. onvoldoende rekening houdt met de effecten op lokaal niveau. (Mo-
tivaction, Decisio)

• Wij zijn van mening dat EZ de tijdsdruk als leidend neemt, in plaats van verantwoord bestuur.
• Wij zijn van mening dat de economische belangen voorrang krijgen ten opzichte van de leef-

baarheid- en belevingsbelangen. People, planet, profit
• Wij zijn van mening dat een van de laatste ongerepte natuurgebieden onherstelbaar veranderd 

wordt.
• Wij zijn van mening dat IJmuiden Ver in deze fase nooit een serieus alternatief is en stoelen dit 

op gesprekken met EZ, discussies in de deelname aan participatiebijeenkomsten, maar vooral 
aan het gekozen argument (vermeende) meerkosten. Zonder dat door EZ / I&M grondig onder-
zocht is of dit stand houdt bij een grotere aanbesteding op 1 locatie met ca. 10% meer windop-
brengst.

• Wij zijn van mening dat de volksgezondheid, door het wegnemen van de eindeloosheid van de 
zee, op termijn schade zal ondervinden.

In bijlage 4 treft u onze eerdere zienswijze aan. Hierin hebben wij aangegeven welke vragen / ver-
zoeken om toelichting naar onze mening niet beantwoord zijn.

De ontwikkeling Hollandse Kust houdt geen rekening met zaken die niet in geld te vatten zijn, maar 
in ‘waarde’. 
Bezoekers beleven de weidsheid van de lege horizon, de rust die de zee uitstraalt en de prachtige 
zonsondergangen. Dit alles wordt teniet gedaan en ingeruild voor een vermeende kostenbespa-
ring van €  1,3 miljard. Inmiddels zijn al deze hieraan ten grondslag liggende berekeningen achter-
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haald door de in opdracht van Stichting Vrije Horizon uitgevoerde studies en door de uitkomsten 
van de winnende tender bij Borssele.
We hebben in Nederland maar één kust. Die wordt totaal volgezet met zeer zichtbare windturbi-
nes. Je kunt die horizon, die vrijheid, maar één keer verpesten. Wij roepen u op dat niet te doen!
Zoals  van Groen links zegt: ‘Wij kennen bijna overal de prijs van, maar van bijna 
niets de waarde’. 

Conclusies
De aspecten die op grond van artikel 3, derde lid, van de Wet windenergie op zee van belang zijn 
bij het nemen van een kavelbesluit zijn:
1. Vervulling van maatschappelijke functies van de zee, waaronder doelmatig ruimtegebruik van de 

zee.
2. Het milieubelang, waaronder het ecologisch en landschappelijk belang
3. De gevolgen van de aanwijzing van een gebied voor derden
4. De kosten

De locatie Hollandse Kust scoort op alle onderdelen slechter dan IJmuiden Ver (bijlage 3). Door 
desalnietemin de kavels I en II in Hollandse Kust aan te wijzen als locatie voor een windpark, han-
delt de minister in strijd met de Wet windenergie op zee. Wij verzoeken de minister dan ook de 
ontwerpkavelbesluiten in te trekken en de focus te verleggen naar de locatie IJmuiden Ver.
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Bijlagen

Bijlage 1 Meting zichtbaarheid De Kooy 1/8/2016 - 23/9/2016

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)
Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneem-methodieken zijn deze 
tijdreeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat deze reeks van gemeten 
waarden niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering verwijzen we 
naar de gehomogeniseerde reeks maandtemperaturen van De Bilt <http://www.knmi.nl/klimatolo-
gie/onderzoeksgegevens/homogeen_260/index.html> of de Centraal Nederland Temperatuur 
<http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/# STN      LON(east)   LAT(north)     
ALT(m)  NAME
235:         4.785       52.924       0.50  DE KOOY
 
YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag); 
HH       = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 UT; 
VV       = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 
2=200-300m,..., 49=4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, ..., 79=29-30km, 80=30-35km, 
81=35-40km,..., 89=meer dan 70km); 

STN,YYYYMMDD,   HH,   VV
 
  235,20160801,    1,   80
  235,20160801,    2,   80
  235,20160801,    3,   80
  235,20160801,    4,   75
  235,20160801,    5,   75
  235,20160801,    6,   69
  235,20160801,    7,   75
  235,20160801,    8,   75
  235,20160801,    9,   80
  235,20160801,   10,   75
  235,20160801,   11,   80
  235,20160801,   12,   80
  235,20160801,   13,   80
  235,20160801,   14,   80
  235,20160801,   15,   80
  235,20160801,   16,   80
  235,20160801,   17,   80
  235,20160801,   18,   75
  235,20160801,   19,   75
  235,20160801,   20,   75
  235,20160801,   21,   70
  235,20160801,   22,   64
  235,20160801,   23,   70
  235,20160801,   24,   70
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  235,20160802,    1,   70
  235,20160802,    2,   57
  235,20160802,    3,   56
  235,20160802,    4,   65
  235,20160802,    5,   61
  235,20160802,    6,   60
  235,20160802,    7,   60
  235,20160802,    8,   61
  235,20160802,    9,   65
  235,20160802,   10,   75
  235,20160802,   11,   70
  235,20160802,   12,   75
  235,20160802,   13,   75
  235,20160802,   14,   75
  235,20160802,   15,   70
  235,20160802,   16,   60
  235,20160802,   17,   64
  235,20160802,   18,   48
  235,20160802,   19,   60
  235,20160802,   20,   56
  235,20160802,   21,   46
  235,20160802,   22,   25
  235,20160802,   23,   33
  235,20160802,   24,   56
  235,20160803,    1,   50
  235,20160803,    2,   56
  235,20160803,    3,   38
  235,20160803,    4,   26
  235,20160803,    5,   58
  235,20160803,    6,   50
  235,20160803,    7,   32
  235,20160803,    8,   39
  235,20160803,    9,   61
  235,20160803,   10,   63
  235,20160803,   11,   63
  235,20160803,   12,   63
  235,20160803,   13,   62
  235,20160803,   14,   64
  235,20160803,   15,   64
  235,20160803,   16,   64
  235,20160803,   17,   65
  235,20160803,   18,   65
  235,20160803,   19,   65
  235,20160803,   20,   64
  235,20160803,   21,   62
  235,20160803,   22,   61
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  235,20160803,   23,   61
  235,20160803,   24,   60
  235,20160804,    1,   61
  235,20160804,    2,   61
  235,20160804,    3,   62
  235,20160804,    4,   63
  235,20160804,    5,   64
  235,20160804,    6,   61
  235,20160804,    7,   72
  235,20160804,    8,   71
  235,20160804,    9,   68
  235,20160804,   10,   68
  235,20160804,   11,   69
  235,20160804,   12,   72
  235,20160804,   13,   70
  235,20160804,   14,   69
  235,20160804,   15,   68
  235,20160804,   16,   69
  235,20160804,   17,   69
  235,20160804,   18,   66
  235,20160804,   19,   63
  235,20160804,   20,   65
  235,20160804,   21,   60
  235,20160804,   22,   66
  235,20160804,   23,   70
  235,20160804,   24,   70
  235,20160805,    1,   70
  235,20160805,    2,   70
  235,20160805,    3,   70
  235,20160805,    4,   70
  235,20160805,    5,   70
  235,20160805,    6,   70
  235,20160805,    7,   75
  235,20160805,    8,   75
  235,20160805,    9,   75
  235,20160805,   10,   75
  235,20160805,   11,   75
  235,20160805,   12,   74
  235,20160805,   13,   75
  235,20160805,   14,   80
  235,20160805,   15,   69
  235,20160805,   16,   77
  235,20160805,   17,   75
  235,20160805,   18,   75
  235,20160805,   19,   75
  235,20160805,   20,   75
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  235,20160805,   21,   70
  235,20160805,   22,   70
  235,20160805,   23,   70
  235,20160805,   24,   70
  235,20160806,    1,   70
  235,20160806,    2,   65
  235,20160806,    3,   60
  235,20160806,    4,   59
  235,20160806,    5,   71
  235,20160806,    6,   75
  235,20160806,    7,   75
  235,20160806,    8,   75
  235,20160806,    9,   80
  235,20160806,   10,   75
  235,20160806,   11,   75
  235,20160806,   12,   75
  235,20160806,   13,   75
  235,20160806,   14,   80
  235,20160806,   15,   75
  235,20160806,   16,   79
  235,20160806,   17,   80
  235,20160806,   18,   75
  235,20160806,   19,   75
  235,20160806,   20,   70
  235,20160806,   21,   70
  235,20160806,   22,   70
  235,20160806,   23,   70
  235,20160806,   24,   70
  235,20160807,    1,   70
  235,20160807,    2,   63
  235,20160807,    3,   58
  235,20160807,    4,   61
  235,20160807,    5,   70
  235,20160807,    6,   70
  235,20160807,    7,   66
  235,20160807,    8,   65
  235,20160807,    9,   63
  235,20160807,   10,   63
  235,20160807,   11,   67
  235,20160807,   12,   64
  235,20160807,   13,   64
  235,20160807,   14,   66
  235,20160807,   15,   64
  235,20160807,   16,   63
  235,20160807,   17,   63
  235,20160807,   18,   63
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  235,20160807,   19,   62
  235,20160807,   20,   61
  235,20160807,   21,   59
  235,20160807,   22,   59
  235,20160807,   23,   58
  235,20160807,   24,   60
  235,20160808,    1,   65
  235,20160808,    2,   68
  235,20160808,    3,   67
  235,20160808,    4,   68
  235,20160808,    5,   68
  235,20160808,    6,   68
  235,20160808,    7,   69
  235,20160808,    8,   71
  235,20160808,    9,   70
  235,20160808,   10,   67
  235,20160808,   11,   75
  235,20160808,   12,   64
  235,20160808,   13,   67
  235,20160808,   14,   68
  235,20160808,   15,   71
  235,20160808,   16,   64
  235,20160808,   17,   69
  235,20160808,   18,   72
  235,20160808,   19,   73
  235,20160808,   20,   69
  235,20160808,   21,   71
  235,20160808,   22,   70
  235,20160808,   23,   75
  235,20160808,   24,   75
  235,20160809,    1,   80
  235,20160809,    2,   80
  235,20160809,    3,   80
  235,20160809,    4,   70
  235,20160809,    5,   75
  235,20160809,    6,   70
  235,20160809,    7,   75
  235,20160809,    8,   73
  235,20160809,    9,   78
  235,20160809,   10,   79
  235,20160809,   11,   77
  235,20160809,   12,   78
  235,20160809,   13,   71
  235,20160809,   14,   65
  235,20160809,   15,   74
  235,20160809,   16,   74
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  235,20160809,   17,   77
  235,20160809,   18,   80
  235,20160809,   19,   80
  235,20160809,   20,   80
  235,20160809,   21,   82
  235,20160809,   22,   58
  235,20160809,   23,   57
  235,20160809,   24,   70
  235,20160810,    1,   70
  235,20160810,    2,   70
  235,20160810,    3,   80
  235,20160810,    4,   80
  235,20160810,    5,   80
  235,20160810,    6,   82
  235,20160810,    7,   80
  235,20160810,    8,   81
  235,20160810,    9,   80
  235,20160810,   10,   66
  235,20160810,   11,   65
  235,20160810,   12,   77
  235,20160810,   13,   80
  235,20160810,   14,   81
  235,20160810,   15,   79
  235,20160810,   16,   81
  235,20160810,   17,   81
  235,20160810,   18,   82
  235,20160810,   19,   83
  235,20160810,   20,   82
  235,20160810,   21,   75
  235,20160810,   22,   75
  235,20160810,   23,   75
  235,20160810,   24,   80
  235,20160811,    1,   83
  235,20160811,    2,   83
  235,20160811,    3,   80
  235,20160811,    4,   75
  235,20160811,    5,   70
  235,20160811,    6,   50
  235,20160811,    7,   56
  235,20160811,    8,   70
  235,20160811,    9,   74
  235,20160811,   10,   75
  235,20160811,   11,   66
  235,20160811,   12,   27
  235,20160811,   13,   56
  235,20160811,   14,   60
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  235,20160811,   15,   56
  235,20160811,   16,   65
  235,20160811,   17,   56
  235,20160811,   18,   65
  235,20160811,   19,   65
  235,20160811,   20,   40
  235,20160811,   21,   28
  235,20160811,   22,   65
  235,20160811,   23,   35
  235,20160811,   24,   48
  235,20160812,    1,   62
  235,20160812,    2,   61
  235,20160812,    3,   63
  235,20160812,    4,   58
  235,20160812,    5,   65
  235,20160812,    6,   65
  235,20160812,    7,   65
  235,20160812,    8,   69
  235,20160812,    9,   69
  235,20160812,   10,   70
  235,20160812,   11,   69
  235,20160812,   12,   70
  235,20160812,   13,   69
  235,20160812,   14,   70
  235,20160812,   15,   70
  235,20160812,   16,   68
  235,20160812,   17,   67
  235,20160812,   18,   66
  235,20160812,   19,   63
  235,20160812,   20,   61
  235,20160812,   21,   61
  235,20160812,   22,   61
  235,20160812,   23,   60
  235,20160812,   24,   59
  235,20160813,    1,   62
  235,20160813,    2,   68
  235,20160813,    3,   75
  235,20160813,    4,   75
  235,20160813,    5,   75
  235,20160813,    6,   70
  235,20160813,    7,   75
  235,20160813,    8,   75
  235,20160813,    9,   73
  235,20160813,   10,   71
  235,20160813,   11,   75
  235,20160813,   12,   70
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  235,20160813,   13,   70
  235,20160813,   14,   70
  235,20160813,   15,   70
  235,20160813,   16,   75
  235,20160813,   17,   75
  235,20160813,   18,   75
  235,20160813,   19,   75
  235,20160813,   20,   70
  235,20160813,   21,   70
  235,20160813,   22,   70
  235,20160813,   23,   70
  235,20160813,   24,   65
  235,20160814,    1,   70
  235,20160814,    2,   70
  235,20160814,    3,   70
  235,20160814,    4,   70
  235,20160814,    5,   65
  235,20160814,    6,   65
  235,20160814,    7,   75
  235,20160814,    8,   75
  235,20160814,    9,   75
  235,20160814,   10,   75
  235,20160814,   11,   75
  235,20160814,   12,   80
  235,20160814,   13,   80
  235,20160814,   14,   80
  235,20160814,   15,   82
  235,20160814,   16,   80
  235,20160814,   17,   75
  235,20160814,   18,   75
  235,20160814,   19,   75
  235,20160814,   20,   75
  235,20160814,   21,   70
  235,20160814,   22,   70
  235,20160814,   23,   65
  235,20160814,   24,   65
  235,20160815,    1,   65
  235,20160815,    2,   58
  235,20160815,    3,   65
  235,20160815,    4,   62
  235,20160815,    5,   70
  235,20160815,    6,   70
  235,20160815,    7,   70
  235,20160815,    8,   75
  235,20160815,    9,   75
  235,20160815,   10,   75
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  235,20160815,   11,   75
  235,20160815,   12,   80
  235,20160815,   13,   80
  235,20160815,   14,   80
  235,20160815,   15,   80
  235,20160815,   16,   80
  235,20160815,   17,   75
  235,20160815,   18,   75
  235,20160815,   19,   75
  235,20160815,   20,   75
  235,20160815,   21,   75
  235,20160815,   22,   70
  235,20160815,   23,   70
  235,20160815,   24,   75
  235,20160816,    1,   70
  235,20160816,    2,   75
  235,20160816,    3,   75
  235,20160816,    4,   75
  235,20160816,    5,   75
  235,20160816,    6,   75
  235,20160816,    7,   75
  235,20160816,    8,   75
  235,20160816,    9,   75
  235,20160816,   10,   75
  235,20160816,   11,   75
  235,20160816,   12,   75
  235,20160816,   13,   80
  235,20160816,   14,   80
  235,20160816,   15,   80
  235,20160816,   16,   80
  235,20160816,   17,   80
  235,20160816,   18,   80
  235,20160816,   19,   75
  235,20160816,   20,   75
  235,20160816,   21,   75
  235,20160816,   22,   70
  235,20160816,   23,   70
  235,20160816,   24,   70
  235,20160817,    1,   65
  235,20160817,    2,   65
  235,20160817,    3,   64
  235,20160817,    4,   64
  235,20160817,    5,   65
  235,20160817,    6,   61
  235,20160817,    7,   65
  235,20160817,    8,   70
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  235,20160910,   21,   70
  235,20160910,   22,   70
  235,20160910,   23,   70
  235,20160910,   24,   70
  235,20160911,    1,   65
  235,20160911,    2,   59
  235,20160911,    3,   65
  235,20160911,    4,   70
  235,20160911,    5,   70
  235,20160911,    6,   75
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  235,20160911,    7,   75
  235,20160911,    8,   80
  235,20160911,    9,   78
  235,20160911,   10,   80
  235,20160911,   11,   81
  235,20160911,   12,   80
  235,20160911,   13,   78
  235,20160911,   14,   80
  235,20160911,   15,   80
  235,20160911,   16,   80
  235,20160911,   17,   75
  235,20160911,   18,   75
  235,20160911,   19,   75
  235,20160911,   20,   70
  235,20160911,   21,   70
  235,20160911,   22,   65
  235,20160911,   23,   58
  235,20160911,   24,   58
  235,20160912,    1,   62
  235,20160912,    2,   60
  235,20160912,    3,   57
  235,20160912,    4,   50
  235,20160912,    5,   56
  235,20160912,    6,   56
  235,20160912,    7,   57
  235,20160912,    8,   58
  235,20160912,    9,   64
  235,20160912,   10,   80
  235,20160912,   11,   77
  235,20160912,   12,   81
  235,20160912,   13,   80
  235,20160912,   14,   82
  235,20160912,   15,   83
  235,20160912,   16,   83
  235,20160912,   17,   82
  235,20160912,   18,   70
  235,20160912,   19,   70
  235,20160912,   20,   65
  235,20160912,   21,   70
  235,20160912,   22,   62
  235,20160912,   23,   57
  235,20160912,   24,   60
  235,20160913,    1,   60
  235,20160913,    2,   61
  235,20160913,    3,   61
  235,20160913,    4,   63
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  235,20160913,    5,   69
  235,20160913,    6,   68
  235,20160913,    7,   64
  235,20160913,    8,   62
  235,20160913,    9,   61
  235,20160913,   10,   60
  235,20160913,   11,   61
  235,20160913,   12,   74
  235,20160913,   13,   66
  235,20160913,   14,   69
  235,20160913,   15,   70
  235,20160913,   16,   77
  235,20160913,   17,   76
  235,20160913,   18,   71
  235,20160913,   19,   68
  235,20160913,   20,   67
  235,20160913,   21,   64
  235,20160913,   22,   61
  235,20160913,   23,   62
  235,20160913,   24,   59
  235,20160914,    1,   62
  235,20160914,    2,   64
  235,20160914,    3,   63
  235,20160914,    4,   62
  235,20160914,    5,   61
  235,20160914,    6,   61
  235,20160914,    7,   62
  235,20160914,    8,   64
  235,20160914,    9,   65
  235,20160914,   10,   64
  235,20160914,   11,   65
  235,20160914,   12,   67
  235,20160914,   13,   69
  235,20160914,   14,   67
  235,20160914,   15,   67
  235,20160914,   16,   69
  235,20160914,   17,   66
  235,20160914,   18,   64
  235,20160914,   19,   64
  235,20160914,   20,   60
  235,20160914,   21,   60
  235,20160914,   22,   59
  235,20160914,   23,   59
  235,20160914,   24,   58
  235,20160915,    1,   56
  235,20160915,    2,   57
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  235,20160915,    3,   58
  235,20160915,    4,   60
  235,20160915,    5,   60
  235,20160915,    6,   61
  235,20160915,    7,   63
  235,20160915,    8,   68
  235,20160915,    9,   68
  235,20160915,   10,   67
  235,20160915,   11,   67
  235,20160915,   12,   70
  235,20160915,   13,   72
  235,20160915,   14,   71
  235,20160915,   15,   75
  235,20160915,   16,   70
  235,20160915,   17,   72
  235,20160915,   18,   70
  235,20160915,   19,   80
  235,20160915,   20,   80
  235,20160915,   21,   75
  235,20160915,   22,   23
  235,20160915,   23,   70
  235,20160915,   24,   65
  235,20160916,    1,   75
  235,20160916,    2,   70
  235,20160916,    3,   65
  235,20160916,    4,   65
  235,20160916,    5,   46
  235,20160916,    6,   50
  235,20160916,    7,   43
  235,20160916,    8,   50
  235,20160916,    9,   56
  235,20160916,   10,   58
  235,20160916,   11,   68
  235,20160916,   12,   64
  235,20160916,   13,   64
  235,20160916,   14,   65
  235,20160916,   15,   64
  235,20160916,   16,   61
  235,20160916,   17,   63
  235,20160916,   18,   70
  235,20160916,   19,   70
  235,20160916,   20,   70
  235,20160916,   21,   70
  235,20160916,   22,   75
  235,20160916,   23,   70
  235,20160916,   24,   70
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  235,20160917,    1,   70
  235,20160917,    2,   70
  235,20160917,    3,   70
  235,20160917,    4,   69
  235,20160917,    5,   70
  235,20160917,    6,   63
  235,20160917,    7,   63
  235,20160917,    8,   69
  235,20160917,    9,   67
  235,20160917,   10,   68
  235,20160917,   11,   63
  235,20160917,   12,   69
  235,20160917,   13,   67
  235,20160917,   14,   63
  235,20160917,   15,   75
  235,20160917,   16,   62
  235,20160917,   17,   63
  235,20160917,   18,   62
  235,20160917,   19,   61
  235,20160917,   20,   63
  235,20160917,   21,   64
  235,20160917,   22,   75
  235,20160917,   23,   75
  235,20160917,   24,   75
  235,20160918,    1,   70
  235,20160918,    2,   70
  235,20160918,    3,   70
  235,20160918,    4,   70
  235,20160918,    5,   70
  235,20160918,    6,   70
  235,20160918,    7,   75
  235,20160918,    8,   75
  235,20160918,    9,   75
  235,20160918,   10,   75
  235,20160918,   11,   75
  235,20160918,   12,   81
  235,20160918,   13,   82
  235,20160918,   14,   82
  235,20160918,   15,   82
  235,20160918,   16,   82
  235,20160918,   17,   80
  235,20160918,   18,   80
  235,20160918,   19,   75
  235,20160918,   20,   75
  235,20160918,   21,   75
  235,20160918,   22,   80
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  235,20160918,   23,   80
  235,20160918,   24,   75
  235,20160919,    1,   75
  235,20160919,    2,   75
  235,20160919,    3,   75
  235,20160919,    4,   75
  235,20160919,    5,   75
  235,20160919,    6,   70
  235,20160919,    7,   75
  235,20160919,    8,   75
  235,20160919,    9,   75
  235,20160919,   10,   83
  235,20160919,   11,   80
  235,20160919,   12,   80
  235,20160919,   13,   82
  235,20160919,   14,   81
  235,20160919,   15,   83
  235,20160919,   16,   80
  235,20160919,   17,   80
  235,20160919,   18,   75
  235,20160919,   19,   75
  235,20160919,   20,   61
  235,20160919,   21,   65
  235,20160919,   22,   65
  235,20160919,   23,   65
  235,20160919,   24,   65
  235,20160920,    1,   75
  235,20160920,    2,   70
  235,20160920,    3,   70
  235,20160920,    4,   70
  235,20160920,    5,   59
  235,20160920,    6,   59
  235,20160920,    7,   70
  235,20160920,    8,   75
  235,20160920,    9,   75
  235,20160920,   10,   80
  235,20160920,   11,   83
  235,20160920,   12,   81
  235,20160920,   13,   81
  235,20160920,   14,   82
  235,20160920,   15,   81
  235,20160920,   16,   83
  235,20160920,   17,   83
  235,20160920,   18,   83
  235,20160920,   19,   75
  235,20160920,   20,   71
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  235,20160920,   21,   71
  235,20160920,   22,   68
  235,20160920,   23,   72
  235,20160920,   24,   75
  235,20160921,    1,   75
  235,20160921,    2,   75
  235,20160921,    3,   75
  235,20160921,    4,   75
  235,20160921,    5,   75
  235,20160921,    6,   75
  235,20160921,    7,   75
  235,20160921,    8,   80
  235,20160921,    9,   83
  235,20160921,   10,   83
  235,20160921,   11,   82
  235,20160921,   12,   82
  235,20160921,   13,   81
  235,20160921,   14,   83
  235,20160921,   15,   81
  235,20160921,   16,   83
  235,20160921,   17,   82
  235,20160921,   18,   83
  235,20160921,   19,   80
  235,20160921,   20,   75
  235,20160921,   21,   75
  235,20160921,   22,   80
  235,20160921,   23,   80
  235,20160921,   24,   75
  235,20160922,    1,   75
  235,20160922,    2,   71
  235,20160922,    3,   64
  235,20160922,    4,   60
  235,20160922,    5,   60
  235,20160922,    6,   62
  235,20160922,    7,   65
  235,20160922,    8,   70
  235,20160922,    9,   71
  235,20160922,   10,   69
  235,20160922,   11,   65
  235,20160922,   12,   62
  235,20160922,   13,   67
  235,20160922,   14,   64
  235,20160922,   15,   67
  235,20160922,   16,   68
  235,20160922,   17,   68
  235,20160922,   18,   59
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0084
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  235,20160922,   19,   60
  235,20160922,   20,   68
  235,20160922,   21,   70
  235,20160922,   22,   70
  235,20160922,   23,   70
  235,20160922,   24,   60
  235,20160923,    1,   56
  235,20160923,    2,   28
  235,20160923,    3,   50
  235,20160923,    4,   64
  235,20160923,    5,   75
  235,20160923,    6,   83
  235,20160923,    7,   83
  235,20160923,    8,   83
  235,20160923,    9,   83
  235,20160923,   10,   80
  235,20160923,   11,   78
  235,20160923,   12,   81
  235,20160923,   13,   82
  235,20160923,   14,   80
  235,20160923,   15,   82
  235,20160923,   16,   82
  235,20160923,   17,   82
  235,20160923,   18,   68
  235,20160923,   19,   83
  235,20160923,   20,   83
  235,20160923,   21,   82
  235,20160923,   22,   81
  235,20160923,   23,   80
  235,20160923,   24,   80
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Bijlage 2 Meting zichtbaarheid Schiphol 1/8/2016 - 24/9/2016

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)
Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneemmethodieken zijn deze tijd-
reeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat deze reeks van gemeten waar-
den niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering verwijzen we naar de 
gehomogeniseerde reeks maandtemperaturen van De Bilt <http://www.knmi.nl/klimatologie/onder-
zoeksgegevens/homogeen_260/index.html> of de Centraal Nederland Temperatuur <http://www.-
knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/CNT/>.
 
 
STN      LON(east)   LAT(north)     ALT(m)  NAME
240:         4.774       52.301      -4.40  SCHIPHOL

YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag); 
HH       = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 UT; 
VV       = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 
2=200-300m,..., =4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, ..., 79=29-30km, 80=30-35km, 
81=35-40km,..., 89=meer dan 70km); 
 
 STN,YYYYMMDD,   HH,   VV
 
  240,20160801,    1,   70
  240,20160801,    2,   70
  240,20160801,    3,   67
  240,20160801,    4,   68
  240,20160801,    5,   69
  240,20160801,    6,   70
  240,20160801,    7,   70
  240,20160801,    8,   80
  240,20160801,    9,   80
  240,20160801,   10,   80
  240,20160801,   11,   80
  240,20160801,   12,   81
  240,20160801,   13,   82
  240,20160801,   14,   81
  240,20160801,   15,   81
  240,20160801,   16,   81
  240,20160801,   17,   80
  240,20160801,   18,   80
  240,20160801,   19,   75
  240,20160801,   20,   75
  240,20160801,   21,   75
  240,20160801,   22,   70
  240,20160801,   23,   75
  240,20160801,   24,   70
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  240,20160802,    1,   75
  240,20160802,    2,   66
  240,20160802,    3,   62
  240,20160802,    4,   58
  240,20160802,    5,   56
  240,20160802,    6,   43
  240,20160802,    7,   65
  240,20160802,    8,   68
  240,20160802,    9,   64
  240,20160802,   10,   57
  240,20160802,   11,   70
  240,20160802,   12,   59
  240,20160802,   13,   70
  240,20160802,   14,   50
  240,20160802,   15,   56
  240,20160802,   16,   35
  240,20160802,   17,   57
  240,20160802,   18,   24
  240,20160802,   19,   24
  240,20160802,   20,   56
  240,20160802,   21,   48
  240,20160802,   22,   31
  240,20160802,   23,   23
  240,20160802,   24,   30
  240,20160803,    1,   56
  240,20160803,    2,   50
  240,20160803,    3,   61
  240,20160803,    4,   50
  240,20160803,    5,   59
  240,20160803,    6,   50
  240,20160803,    7,   32
  240,20160803,    8,   59
  240,20160803,    9,   65
  240,20160803,   10,   68
  240,20160803,   11,   70
  240,20160803,   12,   75
  240,20160803,   13,   75
  240,20160803,   14,   75
  240,20160803,   15,   75
  240,20160803,   16,   75
  240,20160803,   17,   75
  240,20160803,   18,   75
  240,20160803,   19,   75
  240,20160803,   20,   75
  240,20160803,   21,   75
  240,20160803,   22,   68
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  240,20160803,   23,   65
  240,20160803,   24,   64
  240,20160804,    1,   63
  240,20160804,    2,   63
  240,20160804,    3,   62
  240,20160804,    4,   64
  240,20160804,    5,   65
  240,20160804,    6,   68
  240,20160804,    7,   70
  240,20160804,    8,   73
  240,20160804,    9,   67
  240,20160804,   10,   72
  240,20160804,   11,   75
  240,20160804,   12,   69
  240,20160804,   13,   74
  240,20160804,   14,   71
  240,20160804,   15,   72
  240,20160804,   16,   69
  240,20160804,   17,   72
  240,20160804,   18,   75
  240,20160804,   19,   70
  240,20160804,   20,   65
  240,20160804,   21,   63
  240,20160804,   22,   63
  240,20160804,   23,   62
  240,20160804,   24,   64
  240,20160805,    1,   60
  240,20160805,    2,   65
  240,20160805,    3,   65
  240,20160805,    4,   65
  240,20160805,    5,   65
  240,20160805,    6,   70
  240,20160805,    7,   75
  240,20160805,    8,   75
  240,20160805,    9,   75
  240,20160805,   10,   75
  240,20160805,   11,   46
  240,20160805,   12,   75
  240,20160805,   13,   80
  240,20160805,   14,   80
  240,20160805,   15,   80
  240,20160805,   16,   80
  240,20160805,   17,   80
  240,20160805,   18,   75
  240,20160805,   19,   75
  240,20160805,   20,   70
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  240,20160805,   21,   75
  240,20160805,   22,   70
  240,20160805,   23,   70
  240,20160805,   24,   65
  240,20160806,    1,   64
  240,20160806,    2,   59
  240,20160806,    3,   58
  240,20160806,    4,   57
  240,20160806,    5,   57
  240,20160806,    6,   65
  240,20160806,    7,   58
  240,20160806,    8,   50
  240,20160806,    9,   58
  240,20160806,   10,   75
  240,20160806,   11,   75
  240,20160806,   12,   75
  240,20160806,   13,   80
  240,20160806,   14,   80
  240,20160806,   15,   81
  240,20160806,   16,   81
  240,20160806,   17,   81
  240,20160806,   18,   82
  240,20160806,   19,   75
  240,20160806,   20,   75
  240,20160806,   21,   75
  240,20160806,   22,   70
  240,20160806,   23,   70
  240,20160806,   24,   70
  240,20160807,    1,   70
  240,20160807,    2,   70
  240,20160807,    3,   68
  240,20160807,    4,   69
  240,20160807,    5,   70
  240,20160807,    6,   70
  240,20160807,    7,   68
  240,20160807,    8,   63
  240,20160807,    9,   56
  240,20160807,   10,   62
  240,20160807,   11,   70
  240,20160807,   12,   70
  240,20160807,   13,   68
  240,20160807,   14,   75
  240,20160807,   15,   75
  240,20160807,   16,   75
  240,20160807,   17,   75
  240,20160807,   18,   75
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  240,20160807,   19,   75
  240,20160807,   20,   70
  240,20160807,   21,   75
  240,20160807,   22,   74
  240,20160807,   23,   67
  240,20160807,   24,   62
  240,20160808,    1,   60
  240,20160808,    2,   60
  240,20160808,    3,   63
  240,20160808,    4,   70
  240,20160808,    5,   70
  240,20160808,    6,   69
  240,20160808,    7,   69
  240,20160808,    8,   76
  240,20160808,    9,   80
  240,20160808,   10,   72
  240,20160808,   11,   80
  240,20160808,   12,   78
  240,20160808,   13,   80
  240,20160808,   14,   80
  240,20160808,   15,   75
  240,20160808,   16,   79
  240,20160808,   17,   80
  240,20160808,   18,   75
  240,20160808,   19,   74
  240,20160808,   20,   75
  240,20160808,   21,   70
  240,20160808,   22,   70
  240,20160808,   23,   65
  240,20160808,   24,   65
  240,20160809,    1,   65
  240,20160809,    2,   65
  240,20160809,    3,    8
  240,20160809,    4,   65
  240,20160809,    5,   65
  240,20160809,    6,   65
  240,20160809,    7,   70
  240,20160809,    8,   70
  240,20160809,    9,   70
  240,20160809,   10,   70
  240,20160809,   11,   80
  240,20160809,   12,   73
  240,20160809,   13,   71
  240,20160809,   14,   78
  240,20160809,   15,   80
  240,20160809,   16,   79
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  240,20160809,   17,   78
  240,20160809,   18,   79
  240,20160809,   19,   75
  240,20160809,   20,   75
  240,20160809,   21,   75
  240,20160809,   22,   80
  240,20160809,   23,   70
  240,20160809,   24,   70
  240,20160810,    1,   64
  240,20160810,    2,   65
  240,20160810,    3,   65
  240,20160810,    4,   65
  240,20160810,    5,   65
  240,20160810,    6,   75
  240,20160810,    7,   75
  240,20160810,    8,   70
  240,20160810,    9,   80
  240,20160810,   10,   80
  240,20160810,   11,   80
  240,20160810,   12,   80
  240,20160810,   13,   81
  240,20160810,   14,   81
  240,20160810,   15,   78
  240,20160810,   16,   81
  240,20160810,   17,   75
  240,20160810,   18,   80
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Bijlage 3

Bron: RVO: Borssele Wind Farm Zone Windfarm Sites III and IV, June 2016 

BEP
Getypte tekst
0084

BEP
Getypte tekst



Bijlage 4. - Eerdere zienswijze 

Bijlage bij zienswijze opNotitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten I en 
II Hollandse Kust (zuid) - hierna te noemen MER kavelbesluiten I en II.

Leeswijzer

Per argument staat de pagina en de locatie op deze pagina in vet aangegeven.
Daaronder in normale tekst - indien van toepassing - waar wij op reageren.
Daaronder in cursief onze argumenten waarop wij toelichting / nader onderzoek wensen.

Mochten hier onduidelijkheden over bestaan, dan kunt u mij bereiken op:
telefonisch
schriftelijk:

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Stichting Vrije Horizon

Pagina 7 - alinea 1 - verzoek niet beantwoord.

Op dit moment wordt een aanvulling opgesteld op de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee voor 
het gebied Hollandse Kust, waarin ook een strook binnen de 12 mijlszone wordt aangewezen (zie 
paragraaf 2.1.7).

In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage - milieuef-
fectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) -  staat onder meer:
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 
gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar loca-
ties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, natuur 
en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden.
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te kun-
nen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld te 
brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten windpar-
ken.’
Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie op zee 
voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie m.e.r. over te 
nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten 
genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht en binnen de 12-mijlzone. 
Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze te 
consulteren zijn.
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Pagina 7 - alinea 2 - verzoek niet beantwoord

Nationaal waterplan 2 (NWP2) en Beleidsnota Noordzee 2016-2021

Voor de periode 2016-2021 is het Noordzee beleid verder uitgewerkt in het nationaal waterplan 2 
(NWP2) en als onderdeel hiervan in de nieuwe Beleidsnota Noordzee 2016-2021. Het ontwerp van 
beiden hee  ter inzage gelegen tot en met 22 juni 2015. Op 28 juli 2014 is de Noordzee 2050 ge-
biedsagenda aan de Tweede kamer aangeboden (Kamerstukken II, 2013-14, 33 450, nr. 24). Aan-
gezien de Noordzee 2050 gebiedsagenda en het masterplan voor de energie van de Noordzee 
tussen 2030 en 2050/2060 betrekking hebben op de middellange en lange termijn, en de kavelbe-
sluiten voor Hollandse Kust (zuid) op korte termijn genomen dienen te worden, heeft  de Noordzee 
2050 gebiedsagenda geen concrete betekenis voor de MER-en voor de kavelbesluiten.

Wij kunnen bovenstaande opmerking niet anders duiden dan dat het plan is de MER-en niet verder 
te onderzoeken dan de effecten tot 2023. Wij verzoeken u om een meer holistische benadering, 
waarbij u de cumulatieve effecten van alle plannen tot 2050 - en die zijn aanzienlijk - onderzoekt. 
Voor een MER wordt gekeken naar de cumulatieve effecten. Deze zullen na 2023 aanzienlijk toe-
nemen. Derhalve ons verzoek om uw MER-en horizon uit te breiden met de plannen tot 2050 en 
de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in uw besluitvorming. Dit voordat er onomkeerbare 
besluiten genomen worden die onze Noordzee qua milieu qua leefbaarheid voor flora en fauna 
ernstige - en door een korte termijn horizon - zogenaamd onvoorziene schade kunnen toebrengen.

Pagina 8 - 2’ alinea laatste regels. Deels beantwoord. Er is een nieuw onderzoek (Motivaction) 
uitgevoerd. Rode gedeelte is niet beantwoord.

Ook nemen de kosten voor het aanleggen en onderhouden van de platforms toe. De aansluiting 
op de reeds aangewezen gebieden zorgt ervoor dat de vrije horizon in andere gebieden behouden 
blijft.

Deze tekst wekt de suggestie dat ‘vrije horizon’ van belang is in de afweging van dit besluit. He-
laas, niets is minder waar. Gebruikmaking van de zone tussen 10 - 12 mijl voor de Hollandse Kust 
geeft het grootste deel van de Nederlandse kust - met het grootste aandeel in toerisme - zicht op 
een industrieel hekwerk. Het aanzien van een ver-industrialiseerde Noordzee. Wij verzoeken u in 
het kader van deze MER verder te onderzoeken wat het effect is op de beleving van de Noordzee 
bij deze strandbezoekers bij uitvoering van deze plannen. Daarnaast verzoeken wij u te onderzoe-
ken in hoeverre de beleving van een hekwerk aan windmolens zichtbaar vanaf de hele Hollandse 
kust effecten heeft op de volksgezondheid, het vermogen om - aan het strand - te ontprikkelen, te 
ontspannen en hierbij experts op dit gebied te raadplegen. Wij verzoeken u in dit onderzoek het 
alternatief van plaatsing uit het zicht te betrekken en te onderzoeken of de toekomstige kosten 
voor de volksgezondheid opwegen tegen de in dit document genoemde ‘besparingen’.

Pagina 10 - Alinea 1 - niet beantwoord
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een onderbouwing van de noodzaak van uitbreiding van het gebied Hollandse Kust met een strook 
tussen de 10 en 12 NM

De onderbouwing van de noodzaak is gebaseerd op - beperkte - financiële parameters. In het 
persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage - milieueffectrap-
port structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) -  staat onder meer:
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 
gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar loca-
ties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, natuur 
en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden.
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te kun-
nen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld te 
brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten windpar-
ken.’
Wij begrijpen in het licht van dit advies de ‘aanvulling op de Rijksstructuurvisie windenergie op zee 
voor het gebied Hollandse Kust’ niet. Wij verzoeken u het advies van de Commissie m.e.r. over te 
nemen en alsnog onderzoek te doen naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten 
genomen worden ten aanzien van de windturbinevelden in het zicht en binnen de 12-mijlzone. 
Mochten deze onderzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze te 
consulteren zijn.

een visualisatie en beschrijving van de landschappelijke gevolgen aan de hand van de criteria 
zichtbaarheid, beleving en dominantie

De gebruikte visualisatie - ervan uitgaand dat u het hebt over het visualisatietool van het ministerie 
van I&M - , hoe schokkend op zichzelf, geeft geen realistisch beeld van de veel ernstiger werke-
lijkheid. Wij verzoeken u opnieuw onderzoek te doen op basis van werkelijke beleving door strand-
bezoekers naar de werkelijke gevolgen voor zichtbaarheid en landschapsdominantie voor het 
grootste deel van de Nederlandse - en voor 100% van de Hollandse kust.

Pagina 10 - 2.1.7 Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) - Verzoek niet beantwoord. Zelfs de cu-
mulatie naar Kavel II en IV is buiten beschouwing gelaten,

Ecologie is een belangrijk onderwerp voor de belangenafweging bij het realiseren van windparken 
op zee. Daarom is door Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
en het ministerie van Economische Zaken een toetsingskader gemaakt, dat moet worden toege-
past bij toekomstige besluitvorming over windenergie op zee. Aan de hand van dat toetsingskader 
zal bij het nemen van ruimtelijke besluiten, zoals de toekomstige aanwijzing van windenergie- ge-
bieden en kavelbesluiten, worden beoordeeld of uitgesloten kan worden dat een windpark op zee 
afzonderlijk, of in cumulatie met andere windparken en andere activiteiten, ongewenste effecten op 
de ecologie zal hebben. Dat kader wordt het ‘Kader Ecologie en Cumulatie’ genoemd.

Wij verzoeken u, in tegenstelling tot wat op pagina 7 van deze Notitie vermeld wordt, de horizon 
voor de cumulatieve effecten te verbreden en daar alle plannen tot 2050 bij te betrekken. Alleen 
dan kan men tot een (strategisch) inzicht komen van de cumulatieve effecten van de exploitatie 
van de Noordzee.
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Pagina 11 - alinea 5 - niet beantwoord.

Volgens het concept scenario wind op zee wordt het transmissiesysteem op zee zodanig ontwor-
pen dat het mogelijk is om op termijn de verder uit de kust gelegen windenergiegebieden met wis-
selstroom aan te sluiten op de platforms in de windenergiegebieden uit de routekaart. De platforms 
fungeren dan als “stapsteen”.

In de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport transmissiesysteem wind op 
zee Hollandse Kust (zuid) staat op pagina 30 de volgende opmerking: “De platforms op zee van 
TOZ HKZ dienen niet als stapsteen naar verder gelegen windenergiegebieden en het Noordzeen-
et, dit is vastgelegd in het ‘Scenario Windenergie op Zee’ [lit. 11, bijlage I].” 
Deze opmerking is strijdig met Alinea 5 op pagina 11 van deze notitie. Graag ontvangen wij een 
extra toelichting waarom deze strijdigheid bestaat en wat het juiste concept is.

Pagina 12 - alinea 4

Onderzoek naar de locatiekeuze in de MER-en - deels beantwoord, m.u.v. de cumulatieve effecten

In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee is nagegaan of windenergiegebied Hollandse Kust 
(zuid) geschikt is voor de realisatie van windenergie. In deze structuurvisie zijn de effecten van 
windenergie in het gebied Hollandse Kust (zuid) op het detailniveau van een structuurvisie onder-
zocht vanuit de aspecten ecologie, scheepvaartveiligheid, overige gebruiks- functies (olie en gas, 
visserij, zandwinning etc.), geologie en hydrologie, landschap (zichtbaarheid) en cultuurhistorie en 
archeologie. Hierbij is ook gekeken naar de geschiktheid ten opzichte van de overige voor wind-
energie aangewezen gebieden (IJmuiden Ver, Hollandse Kust, Ten noorden van de Waddeneilan-
den, Borssele). In de MER-en is een nader onderzoek naar de geschiktheid van het gebied Hol-
landse Kust (zuid) voor windenergie dan ook niet nodig. Wel zal op hoofdlijnen de vergelijking tus-
sen de gebieden worden gemaakt. Uiteraard zullen de MER-en wel in detail ingaan op de effecten 
van windenergie in het gebied zoals deze te verwachten zijn bij de realisatie van de uit te geven 
kavels.

De locatiekeuze is gedaan op financiële argumenten. De milieu- en leefbaarheidsargumenten zijn 
daar niet in meegenomen. Wij verzoeken u in de MER op detailniveau een vergelijkingstabel op te 
nemen van de milieu- en leefbaarheidsaspecten van alle aangewezen windlocaties om tot een 
goede afweging te kunnen komen van de (cumulatieve) effecten voor zee(zoog)dieren, (trek)vo-
gels en foeragerende vogels en fauna. Dit is ondersteunend aan het MER advies uit 2014 (zie bij-
lage)
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Pagina 19 - alinea 2, punt 3 - voor zover wij kunnen nagaan is dit aanvullend onderzoek niet ge-
daan.

Het gebied aan de west- en zuidzijde van het windenergiegebied vangt wind af van de meer oost 
of noordoost gelegen gebieden. Kavels die daardoor minder vrije aanstroom van wind hebben zijn 
dan ook groter om de onderlinge afstand tussen windturbines te kunnen vergroten.

De doelstellingen voor 2020 en 2023 staan onder druk. Het is dus zaak zo min mogelijk onderling 
verlies te bewerkstelligen. Wij verzoeken u daarom aanvullend onderzoek naar de totale opbrengst 
onder de meest ideale plaatsing tussen de velden Hollandse Kust (met invloed op reeds gereali-
seerde velden) en plaatsing op IJmuiden Ver. (groter, meer ruimte, minder invloed op bestaande 
velden)

Pagina 20 - laatste alinea - rode tekstdeel is niet beantwoord.

In de MER-en zal de verkaveling vanuit het oogpunt van relevante aspecten zoals ecologie en 
scheepvaartveiligheid, onderzocht worden. Daarbij speelt ook de draagkracht van het gebied een 
rol: hoeveel windturbines kan je plaatsen in het gehele windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) 
gezien milieu, ecologie en andere belangen? Het is van belang om deze vraag ook voor het ge-
bied in zijn geheel en in cumulatie te beantwoorden (en niet alleen voor de twee uit te geven ka-
vels I en II), omdat het niet de bedoeling is dat achteraf blijkt dat de beschikbare fysieke of milieu-
ruimte van het gehele gebied (of zelfs van meerdere aangewezen gebieden) door slechts twee ka-
vels is opgebruikt. Op basis van het voorgaande volgt een verkaveling van het gebied, welke in  
guur 3.8 is weergegeven. Ook is daar indicatief het transmissiesysteem op zee Hollandse Kust 
met de platforms alpha en beta opgenomen.

Zoals op de kaart op pagina 20 van deze Notitie is af te lezen, liggen de gebieden HKZ I en II zeer 
dicht bij scheepvaartroutes en ankergebieden. Andere gebieden (IJmuiden Ver) hebben daar veel 
minder hinder van. Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische mogelijkheid tussen 
een ‘aanvaring’ van op drift geraakte schepen en de platformen dicht onder de kust, de mogelijke 
milieugevolgen hiervan en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te voorkomen c.q. te beper-
ken. 
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder uit de 
kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen. 
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter voorkoming 
van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw besluitvorming. Inclusief 
de geraamde economische gevolgen van een dergelijke ramp.

Pagina 20 - alinea 3 - rode deel van dit verzoek is niet beantwoord.

Het is de trend om naar steeds grotere turbines te gaan. Echter vanuit oogpunt van kosten en risi-
co’s is het de vraag of de allergrootste turbines, die nu alleen nog op de tekentafel bestaan, daad-
werkelijk in de kavels I en II gebouwd zullen worden. Het lijkt daarbij overigens niet wenselijk om 
(veel) meer milieuruimte uit te geven dan mogelijk benut gaat worden; immers bij de uitgifte van 
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volgende kavels zal deze ruimte in de cumulatie meegewogen dienen te worden. Dit zal in de ka-
velbesluiten vastgelegd worden.

De MER heeft als doel de milieu effecten te onderzoeken. Ook op langere termijn. Het is inmiddels 
bekend dat de ontwikkelaars zich richten op turbines van 7 MW of meer. Dit is ook terug te zien in 
de vergunningen voor Borssele, welke een maximale tiphoogte van 250 meter toestaan. Wij ver-
zoeken u dan ook uit te gaan van deze technologie en de hierdoor te verwachten effecten. Wij 
verwachten - zie ook het interview in De Volkskrant van 10 juni 2015 met de heer Eecen van ECN 
- dat na 2023 ongeveer 25% van het Nederlandse Noordzeegebied volgezet wordt met windturbi-
nes. Zeer wel mogelijk van een veel grotere capaciteit. Wij verzoeken u dan ook de cumulatieve 
effecten hiervan op zee(zoog)dieren, trek- en foeragerende vogels en zeefauna in kaart te bren-
gen, tot 2050.

Pagina 24 - laatste alinea

Niet alle parameters uit de tabel zijn even belangrijk wat betreft  de te verwachten meest kritische 
milieueffecten, en behoeven naar verwachting dan ook niet allemaal vastgelegd te worden in de 
uiteindelijk uit te geven bandbreedte. Bepalend voor de effectbepaling in de MER-en zijn met 
name:
• het aantal windturbines;
• de diameter van de rotor van de windturbines;
• het type fundering en de hei-energie die benodigd is bij het heien van funderingen (en daarmee 

het geluidsniveau), en de tiphoogte en tiplaagte van de windturbines.

Wij kunnen ons voorstellen dat niet alle factoren even zwaar meegewogen worden. Graag verne-
men wij van u of en zo ja welke wegingsfactor er aan de effect bepalende factoren gegeven wor-
den. Wij zien deze dan graag terug in de uiteindelijke rapportage over de cumulatieve effecten op 
flora en fauna.

Pagina 26 - Tabel - rode tekstdelen zijn niet beantwoord. Zie ook bijlage 3 - RVO tabel.

In de tabel op pagina 26 van uw notitie geeft u een bandbreedte aan. Graag vernemen wij van u 
welke aantallen slachtoffers onder vogels en zee(zoog)dieren voor deze MER als ‘acceptabel’ 
worden gezien. 

Wij verzoeken u ook te onderzoeken wat de cumulatieve effecten van elektromagnetische velden 
en laagfrequente geluidsgolven onder water op zee(zoog)dieren hebben.
Wij verzoeken u te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen de toenemende stranding van 
potvissen en andere zeezoogdieren en de toenemende industriële benutting van de Noordzee.
Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten op de leefomgeving van zee(zoog)dieren zijn van 
concentratie van de bouw op één locatie (IJMuiden Ver) ten opzichte van de bouw op verspreide 
locaties.
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Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook Hollandse 
Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels op pagina 11 en 
kaart zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind (http://www.noordzee.nl/wp-con-
tent/uploads/2011/06/Frisse_Zeewind2_2005.pdf). Tevens verzoeken wij u aan te geven waarom - 
naast het kostenaspect - gekozen wordt voor bebouwing van een gebied waarin - volgens dit rap-
port van de gezamenlijke natuurorganisaties - de habitat het meest kwetsbaar is. 

In het persbericht van 24 maart 2014 van de Commissie voor de milieueffectrapportage - milieuef-
fectrapport structuurvisie wind op zee  (zie bijlage) -  staat onder meer:
‘Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het 
gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar loca-
ties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, natuur 
en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden.
De Commissie m.e.r. vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te kun-
nen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld te 
brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten windpar-
ken.’
Wij verzoeken u dit advies van de Commissie m.e.r. over te nemen en alsnog onderzoek te doen 
naar deze alternatieven alvorens er onomkeerbare besluiten genomen worden. Mochten deze on-
derzoeken al gedaan zijn, dan verzoeken wij u ons aan te geven waar deze te consulteren zijn.

Pagina 27 - 5.1 Mogelijke effecten landschap, recreatie en toerisme - rode tekstdelen zijn niet 
beantwoord.

Landschap en zichtbaarheid, vanwege het feit dat de windturbines zichtbaar zijn vanaf toeristische 
locaties aan de kust. 
Recreatie en toerisme, vanwege de mogelijke invloed van het windpark op recreatief gebruik van 
de Noordzee en de kustzone

Gebruikmaking van de zone tussen 10 - 12 mijl voor de Hollandse Kust geeft het grootste deel van 
de Nederlandse kust - met het grootste aandeel in toerisme - zicht op een industrieel hekwerk. Het 
aanzien van een ver-industrialiseerde Noordzee. Wij verzoeken u in het kader van deze MER ver-
der te onderzoeken wat het effect is op de beleving van de Noordzee bij deze strandbezoekers bij 
uitvoering van deze plannen. Daarnaast verzoeken wij u te onderzoeken in hoeverre de beleving 
van een hekwerk aan windmolens zichtbaar vanaf de hele Hollandse kust effecten heeft op de 
volksgezondheid, het vermogen om - aan het strand - te ontprikkelen, te ontspannen en hierbij ex-
perts op dit gebied te raadplegen. Wij verzoeken u in dit onderzoek het alternatief van plaatsing uit 
het zicht te betrekken en te onderzoeken of de toekomstige kosten voor de volksgezondheid op-
wegen tegen de in dit document genoemde ‘besparingen’.

Wij verzoeken u onderzoek te doen volgens de kwantitatieve en kwalitatieve methode en aan te 
geven of en hoe vaak de windturbinevelden zichtbaar zijn vanaf de kust.

Wij verzoeken u een belevingsonderzoek onder strandbezoekers en kustbewoners te doen naar 
de zichtbaarheid van deze platformen en de effecten hiervan op de (geestelijke) volksgezondheid. 
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Wij verzoeken u uw onderzoek uit te breiden met een kwantitatief onderzoek teneinde de hoeveel-
heid recreanten in kaart te brengen waarop de kwalitatieve effecten op van toepassing zijn.

Wij verzoeken u de effecten van de zichtbaarheid van de rode signaallichten in kaart te brengen 
alsmede de effecten hiervan op de volksgezondheid. 

Tevens verzoeken wij u de gevonden effecten van alle bovengenoemde onderzoeken te relateren 
aan het verdwijnen van deze effecten bij bebouwing op IJmuiden Ver. 

Pagina 27 - 5.1 Mogelijke effecten scheepvaart, vanwege de scheepvaartactiviteiten in en in 
de nabijheid van de kavels;

Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de statistische mogelijkheid tussen een ‘aanvaring’ van 
op drift geraakte schepen en de platformen dicht onder de kust, de mogelijke milieugevolgen hier-
van en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te voorkomen c.q. te beperken. 
Wij verzoeken u daarbij ook onderzoek te doen naar deze mogelijkheden op velden verder uit de 
kust (IJmuiden Ver) langs dezelfde lijnen. 
Wij verzoeken u een afweging te maken welke opstelling de kortste reactietijd heeft ter voorkoming 
van een (milieu)ramp op de kust en deze overweging mee te nemen in uw besluitvorming.

Pagina 27 - 5.1 Mogelijke effecten vogels, vleermuizen en onderwaterleven - niet beantwoord.

Wij verzoeken u in uw onderzoeken mee te nemen of het effect van de aanleg van (verspreide) 
windturbinevelden een andere aanslag pleegt op de leefomgeving van de bestaande en trekkende 
habitat dan bij de aanleg van grotere, geconcentreerde velden verder op zee. Tevens verzoeken 
wij u aan te geven op welke criteria men meent te moeten kiezen voor elk van beide alternatieven, 
voorzien van een wegingsfactor voor elk der criteria.

Pagina 27 - 5.1.1 Elektriciteitsopbrengst en vermeden emissies - niet beantwoord

De belangrijkste reden om windinitiatieven te realiseren, is het opwekken van duurzame energie. 
Van de te onderscheiden alternatieven wordt daarom in de MER-en berekend hoeveel elektriciteit 
wordt opgewekt. Ook kan worden bepaald welke uitstoot van schadelijke stoffen het windpark 
vermijdt in vergelijking met de situatie dat dezelfde energie wordt opgewekt op conventionele wij-
ze, zoals met behulp van kolen- en gasverbranding. Een vergelijking wordt gemaakt met de emis-
sies van de huidige brandstofmix die wordt gebruikt in Nederland voor opwekking van elektriciteit. 
In de MER-en wordt tevens aandacht besteed aan hoeveel energie het kost om turbines te produ-
ceren en te plaatsen en wat het effect van het windpark Luchterduinen op de elektriciteitsproductie 
in Hollandse Kust (zuid) en vice versa is.
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Wij verzoeken u in deze studie de ‘stand by’ effecten op te nemen van bestaande of nog te ontwik-
kelen fossiele energiecentrales.
Wij verzoeken u bij ‘vermeden emissies’ de CO2 uitstoot mee te nemen van meestook van bio-
brandstof en de kosten hiervan per opgewekt kWh, gebaseerd op € 4 miljard SDE+ subsidie. 

Pagina 28 - Zeezoogdieren (zeehonden en bruinvissen) - niet beantwoord

Voor wat betreft  zeehonden zijn met name de ligplaatsen in de Voordelta en de Waddenzee van 
belang. Aandacht wordt besteed aan het aantal beïnvloede dieren ten opzichte van het totale aan-
tal dieren binnen het Nederlands Continentaal Plat en de gehele Noordzee. Ook wordt aandacht 
besteed aan het bouwtempo van funderingen want dit bepaalt de mate waarin effecten zich tel-
kens opnieuw voordoen en ook of steeds dezelfde dieren worden beïnvloed dan wel een ander 
deel van de populatie. Het werkt bij zeezoogdieren door in de duur van de blokkade van foera-
geergebieden en migratieroutes en in de verstoring door onderwatergeluid.
Inzichtelijk wordt gemaakt wat de effecten in zowel de aanleg-, exploitatie- als de verwijderingsfase 
zijn, of het om tijdelijke dan wel permanente effecten gaat en wat de cumulatieve effecten kunnen 
zijn van windturbines in het gebied Hollandse Kust (zuid) met overige projecten en activiteiten, zo-
wel in tijd als in ruimte. Hierbij wordt zowel naar ster e als aantasting van het leefgebied gekeken. 
Dit alles zal zoveel mogelijk worden gekwantificeerd. Zo wordt per type verstoring aangegeven
hoeveel individuen van welke soorten hierbij zijn betrokken (ordegrootte, bijvoorbeeld in aantals-
klassen) en welk deel van de populatie minimaal en maximaal (worst case) beïnvloed wordt. Er 
wordt hierbij getoetst aan de gunstige staat van instandhouding zoals beschreven in de Flora- en 
faunawet. Daar waar nodig wordt ook getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998.

Graag zien wij in deze studie opgenomen bij welke hoeveelheden dode / gewonde zeezoogdieren 
er een ‘no-go’ is voor deze plannen. 
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de dichtheid van zee(zoog)dieren in de strook Hollandse 
Kust en die van verderop gelegen gebieden zoals IJmuiden Ver. Zie kaart vogels op pagina 11 en 
kaart zeezoogdieren op pagina 12 van het rapport Frisse Zeewind (http://www.noordzee.nl/wp-con-
tent/uploads/2011/06/Frisse_Zeewind2_2005.pdf). Tevens verzoeken wij u aan te geven waarom - 
naast het kostenaspect - gekozen wordt voor bebouwing van een gebied waarin - volgens dit rap-
port van de gezamenlijke natuurorganisaties - de habitat het meest kwetsbaar is. 

In deze studie zou ook een vergelijking van deze gegevens met de effecten van een grote ontwik-
keling op IJmuiden Ver inzichtelijk gemaakt moeten worden om een afweging te maken welke ont-
wikkeling op welke locatie het meest diervriendelijk is.

Pagina 29 - Toetsing effecten en Kader Ecologie en Cumulatie: acceptabele grenzen op po-
pulatieniveau - niet beantwoord

In het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) is onderzocht wat de gecumuleerde ecologische effec-
ten kunnen zijn van bestaande en in aanbouw zijnde windparken op zee met de tien windparken 
op zee die in het Energieakkoord zijn afgesproken. Er is daarbij gekeken naar de effecten van 
windparken buiten de 12 mijlszone (zie ook paragraaf 5.2.2). Doel van het KEC is om te kunnen 
bepalen of de (bouw van) alle windparken, samen met enkele andere activiteiten op zee, tot on-
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aanvaardbare negatieve ecologische effecten leiden. Zo nodig kunnen dan voorschriften worden 
opgenomen in de kavelbesluiten waarmee deze effecten worden voorkomen of verminderd

In het Energieakkoord zijn geen locaties opgenomen. Alleen aantallen. De locatie Hollandse Kust 
is een locatie welke buiten de energieafspraken om, besloten is door EZ vanwege (veronderstelde) 
financiële voordelen. Wij verzoeken nader en/of verder vergelijkend onderzoek naar de effecten 
van 2100 MW op IJmuiden Ver in relatie tot de plannen HK zuid I en II, III en IV, en de HK Noord I 
en II.

Pagina 30 - overige gebruiksfuncties

Voor wat betreft het beschrijven van de effecten op recreatie en toerisme zal in de MER-en gebruik 
worden gemaakt van het onderzoek van Decisio. Zij hebben onderzoek uitgevoerd naar de regio-
nale maatschappelijke en economische effecten van windparken op zee. Verder zal een overzicht 
gegeven worden van uitgevoerd onderzoek op het gebied van effecten van windturbines op recre-
atie en toerisme. Ook wordt aangegeven wat een windpark eventueel kan bijdragen aan de regio-
nale economie; denk daarbij aan havenactiviteiten, toeristisch bezoek aan het windpark etc.. Het 
effect op recreatie en toerisme kan mede afhankelijk zijn van de zichtbaarheid van windturbines 
vanaf de kust. Zichtbaarheid wordt in de MER-en beschreven bij het aspect ‘landschap’

Wij maken bezwaar tegen het gebruik van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat de 
door Decisio beschreven effecten gebaseerd zijn op verouderde informatie en op een onjuist beeld 
voor de nieuw ontstane situatie, zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van Den Helder tot 
Hoek van Holland. Dit wordt door Decisio zelf aangegeven in hun rapport. De Minister heeft al 
aangegeven een hernieuwd onderzoek te laten doen naar de effecten van de nieuwe situatie. 

Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” http://vrijehorizon.nl/
wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.pdf.

Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van Stichting 
Vrije Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. http://vrijehorizon.nl/wp-content/
uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf

Pagina 31 - 5.1.6. Landschap - bezwaren tegen gebruikte afbeeldingen in het visualisatie tool en 
de door Motivaction gebruikte fotovoorbeelden blijven bestaan. Deze geven geen goed beeld van 
de werkelijkheid / beleving.

De zichtbaarheid van windturbines vanaf de kust zal in de MER-en worden gevisualiseerd aan de 
hand van (foto)visualisaties vanaf diverse kustplaatsen, voor de dagperiode en indien mogelijk ook 
voor de nachtperiode. De bandbreedte van windturbines wordt weergegeven, dus een alternatief 
met minder maar grotere turbines en een alternatief met meer maar kleinere turbines. De windtur-
bines in kavel I en II worden gevisualiseerd. De windturbines in kavel III en IV zullen in de MER-en 
voor die betreffende kavels gevisualiseerd worden, waarin tevens het beeld wordt weergegeven 
van windturbines in alle kavels, dus van kavel I, II, III en IV. Indien mogelijk wordt voor het visuali-
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seren gebruik gemaakt van de viewer, zie h ps://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/wind-
energie/viewer/. Dan wordt de bandbreedte van windturbines in het MER voor de kavels I en II in 
de viewer weergegeven. Deze bandbreedte wijkt iets af van de opstellingen die nu zijn gevisuali-
seerd in de viewer (namelijk 4 en 8 MW turbines).

Wij verzoeken u deze visualisatie niet te gebruiken, maar gebruik te maken van echte foto’s van 
bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand. Deze zijn aan te passen naar de afstand van 18 km 
uit de kust (er verdwijnt dan 15 meter minder achter de bolling van de horizon) en de hoogte van 
de turbines. Bij een voorbeeld van 190 m tiphoogte op 18 km in de nieuwe situatie ten opzichte 
van Luchterduinen (130 m op 23 km uit de kust) is de zichtbaarheid als volgt: 

Luchterduinen: 130 m - 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter,

HK zuid III en IV: 190 m - 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter.

Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool.

Pagina 32 - tabel 5.1- zeezoogdieren - niet beantwoord

Wij verzoeken aanvullend onderzoek op de effecten van (sterk wisselende) electromagnetische 
velden op (het oriëntatievermogen) van zeezoogdieren

Wij verzoeken u extra onderzoek tussen de in deze Mer-en te meten (cumulatieve) effecten op 
zeezoogdieren en ander onderwaterleven en de resultaten voor beiden indien 2100 MW gecon-
centreerd geplaatst wordt op IJmuiden Ver om de verschillen in effecten on beeld te krijgen.

Pagina 33 - tabel 5.1 - overige gebruiksfuncties - Recreatie en Toerisme - zie opmerking in 
rood bij 5.1.6

Wij verzoeken u voor het onderzoek naar effecten op Recreatie en Toerisme geen gebruik te ma-
ken van het onderzoek van Decisio. Reden hiervoor is, dat de door Decisio beschreven effecten 
gebaseerd zijn op verouderde informatie en op een onjuist beeld voor de nieuw ontstane situatie, 
zichtbaarheid voor de hele Hollandse kust, van Den Helder tot Hoek van Holland. Dit wordt door 
Decisio zelf aangegeven in hun rapport. De Minister heeft al aangegeven een hernieuwd onder-
zoek te laten doen naar de effecten van de nieuwe situatie. 

Correcte en ‘up to date’ data vindt u in het rapport “Badplaatsen de mist in?” http://vrijehorizon.nl/
wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.pdf.

Voor cijfers over de effecten op toerisme verwijzen wij naar onderzoek in opdracht van Stichting 
Vrije Horizon onder strandbezoekers, gedaan in augustus 2015. http://vrijehorizon.nl/wp-content/
uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf

Pagina 33 - tabel 5.1 - Landschap - zie opmerking in rood bij 5.1.6

Wij verzoeken u de visualisatie van het Ministerie van I&M  niet te gebruiken, maar gebruik te ma-
ken van echte foto’s van bijvoorbeeld Luchterduinen vanaf het strand of veldonderzoek aan de 
kust. Foto’s zijn aan te passen naar de afstand van 18 km uit de kust (er verdwijnt dan 15 meter 
minder achter de bolling van de horizon) en de hoogte van de turbines. Bij een voorbeeld van 190 
m tiphoogte op 18 km in de nieuwe situatie ten opzichte van Luchterduinen (130 m op 23 km uit de 
kust) is de zichtbaarheid als volgt.
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 1. Luchterduinen: 130 m - 40 m (verdwijnt achter de horizon) = 90 meter.

 2. HK zuid III en IV: 190 m - 25 m (verdwijnt achter de horizon) = 165 meter.

Deze effecten zijn niet zichtbaar in het visualisatietool.

Wij verzoeken u nader onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van concentraties van wind-
turbinevelden op het microklimaat. Er zijn aanwijzingen dat - door menging van de lucht vlak boven 
zee en de bovengelegen luchtmassa’s - er meer mist- en regenvorming zal plaatsvinden. Onder-
zoek aan de State University van New York wees uit dat de plaatsing van een zeer groot windtur-
bineveld in Texas de oorzaak is van een stijging van de oppervlaktetemperatuur met 0,7% in tien 
jaar tijd. Dit zou veroorzaakt worden doordat de windturbines ’s nachts warme lucht naar beneden 
trekken. (mening van lucht van verschillende temperaturen)

Pagina 34 - 5.2.2 Cumulatie - niet beantwoord

De milieueffecten die gepaard gaan met de voorgenomen activiteiten kunnen cumuleren met de 
effecten van andere plannen, projecten en handelingen. Het is van belang om goed af te bakenen 
welke plannen, projecten en handelingen meegenomen worden in de cumulatie. In ieder geval 
dient het te gaan om plannen, projecten en handelingen die leiden tot relevante effecten, dat wil 
zeggen effecten die samen met de effecten die optreden bij de voorgenomen activiteiten leiden tot 
een groter totaaleffect.

Voor het onderdeel cumulatie zal eveneens gebruik worden gemaakt van het Kader Ecologie en 
Cumulatie (KEC) dat het Rijk hee  opgesteld conform het nationaal waterplan (2009-2015). In dit 
afwegingskader wordt ingegaan op de cumulatieve ecologische effecten van het realiseren van 
alle windparken conform de uitrol volgens het energieakkoord waarbij ook verwachte buitenlandse 
windparkontwikkelingen zijn meegenomen. Het KEC wordt op basis van relevante informatie uit de 
planMER behorende bij de Rijksstructuurvisie Windenergie op zee Aanvulling Hollandse Kust nog 
aangevuld. Deze versie vormt het uitgangspunt bij beoordeling van de effecten in cumulatie.

Wij verzoeken de effecten van de plannen tot 2050 te incorporeren in uw onderzoek. Aangezien de 
cumulatieve effecten onderzocht worden, en de grootste ontwikkelingen op de Noordzee pas na 
2023 gepland en uitgevoerd worden, is de beperking tot 2023 een ontkenning van de totale cumu-
latieve effecten. 

Pagina 38 - Bijlagen

Wij verzoeken u in de bijlagen de volgende rapporten op te nemen: 

“Badplaatsen de mist in?” http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-
in-vr-2015081-def.pdf.

“Enquêtes invloed windmolens op strandbezoek” http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/
2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf
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Bijlage - Persbericht MER structuurvisie wind op zee
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