
8.6 Eindconclusies 

Op grond van de vergelijking en toetsing van de alternatieven in paragrafen 8.1 tot 
en met 8.5 kan het volgende worden geconcludeerd: 

Nul-alternatief 

Met het nul-alternatief (het niet aanleggen van de kabel) kunnen de in hoofdstuk 2 
verwoorde doelstellingen ten aanzien van het gebruik van duurzame, emissievrije 
energie en diversificatie in de energievoorziening niet worden gehaald. Het nul
alternatief is daarom geen redelijk alternatief. 

Kabelkeuze 

De milieu-effecten zijn voor alle onderzochte kabeltypen gering. De bipolaire 'Flat 
Type' kabel (FT-kabel) verdient vanuit milieu-overwegingen een lichte voorkeur, 
met name omdat daarvoor geen elektroden op de zeebodem nodig zijn. Daardoor 
ontstaan met name geen elektrische velden en blijven de effecten daarvan 
achterwege. De FT-kabel heeft tevens om economische redenen een lichte 
voorkeur van Sep. De FT-kabel is het voorgenomen kabeltype. 

Aanlegtechnieken en -methoden 

Er is gekozen voor (voor de onderhavige toepassing) bewezen technieken, omdat 
experimenten in de Waddenzee of de Noordzee kustzone niet wenselijk worden 
geacht. 

De gebruikte aanlegtechnieken en -methoden zijn de belangrijkste determinanten 
van zowel de milieu-effecten als de aanlegkosten. Om die redenen is gekozen voor 
een (bewezen) meest milieuvriendelijk wijze van aanleg, waarbij grondverzet zoveel 
mogelijk wordt voorkomen. De minimalisatie van het grondverzet heeft 
plaatsgevonden binnen randvoorwaarden volgend uit veiligheid, betrouwbaarheid 
en onderhoud (dat wil zeggen minimaliseren van de kans op blootspoelen van de 
kabel en daardoor weinig onderhoud en een zeer kleine kans op kabelbreuk). Op 
het vasteland is het vermijden van visuele hinder eveneens een randvoorwaarde, 
daarom zal daar ook een ondergrondse kabel worden toegepast. 

Deze randvoorwaarden leiden er toe dat de kabel op zee in morfologisch instabiele 
gebieden door trenchen en, waar nodig, door voorbereidend baggeren op diepten 
tussen de 3 en de 5 m beneden de (zee)bodem wordt aangelegd. In de Noordzee, 
op land en in het IJsselmeer is de aanlegdiepte circa 1 m. Op het land wordt de 
kabel door graven en plaatselijk (bij de aanlanding te Callantsoog) door onderboren 
op diepte gebracht. In de Noordzee en op het IJsselmeer wordt vri jwel uitsluitend 
gebruik gemaakt van trenchen. 
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Tracékeuze 

Er is geen duidelijk meest milieuvriendelijk tracé-alternatief aanwijsbaar. Er zijn ook 
geen (onderzochte) tracés die op grond van milieu-effecten als 'duidelijk 
onwenselijk' kunnen worden aangemerkt. De effecten en de verschillen daartussen 
zijn daarvoor te gering, in absolute zin maar zeker in verhouding tot de autonome 
milieubelasting en de onzekerheidsmarges. De milieu-effecten zijn bovendien 
plaatselijk, kortdurend en bijna zonder uitzondering eenmalig. 

De gebleken marginaliteit van de milieu-effecten is het gevolg van: 

- de beperkte aard van de NorNed-activiteiten. Het transport van elektrische 
energie vergt slechts een circa 15 cm dikke kabelverbinding die, in vergelijking 
tot bijvoorbeeld een buisleiding, eenvoudig aan te leggen is en waarbij tijdens de 
gebruiksfase geen verlies van transportvloeistof kan optreden; 

- het gebruik van het meest milieuvriendelijk kabeltype, een bipolaire kabel (de 
FT-kabel), waarbij geen elektroden nodig zijn voor het transport van de 
retourstroom; 
het gebruik van de meest milieuvriendelijke (bewezen) aanlegmethoden en 
-technieken, welke met name zijn gericht op het minimaliseren van het 
grondverzet; 

- een zorgvuldige tracéselectie, waarbij de meest kwetsbare gebiedsdelen worden 
gemeden; en 

- een zorgvuldige keuze van de aanlegperiode, zodat verstoringseffecten zoveel 
mogelijk worden beperkt. 

Indien toch enige betekenis wordt toegekend aan de kleine verschillen in de milieu
effecten, dan is het Callantsoogtracé het (marginaal) meest milieuvriendelijk 
alternatief. Dit alternatief is echter op bedrijfseconomische gronden niet haalbaar. 
Van de beide onderzochte waddentracés heeft het Eemshaventracé op grond van 
de milieu-effecten en hinder voor derden een lichte voorkeur. De tracé is tevens 
het meest economisch, en is het voorgenomen alternatief (zie figuur 8.6). 
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Toetsing 

Vanwege: 

het ontbreken van bedrijfseconomisch haalbare tracé-alternatieven buiten de 
Waddenzee; 
het gebruik van het meest milieuvriendelijke kabeltype en de meest 
milieuvriendelijke aanlegtechnieken en -methoden; 

- de zorgvuldige tracéselectie en uitvoeringsperiode, waarbij kwetsbare gebieden 
worden vermeden; 

- de, mede als gevolg daarvan, gebleken marginaliteit van milieu-effecten (zowel 
in aanleg- als gebruiksfase), waarbij met name geen gebiedskenmerken worden 
aangetast en de (hoofd)doelstellingen van het Waddezeebeleid niet nadelig 
worden beïnvloed; en 
de met het project nagestreefde maatschappelijke (milieu)doelstellingen, 

concludeert de initiatiefnemer dat een tracé door de Waddenzee en de Noordzee op 
grond van de toepasselijke beleidskaders (met name PKB-Waddenzee en 
Structuurschema Groene Ruimte) mogelijk is. Daarbij verdient het Eemshaventracé 
op grond van milieu-overwegingen een lichte voorkeur. Dit tracé is tevens het 
meest economisch, en als enige met redelijke zekerheid bedrijfseconomisch 
haalbaar. Het Eemshaventracé is daarom het voorgenomen tracé-alternatief. 
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9 LEEMTEN IN KENNIS, MONITORING EN EVALUATIE 

9.1 Inleiding 

Op grond van de inhoudsvereisten van de Wet Milieubeheer bevat een MER een 
overzicht van de leemten in kennis,, alsmede voorstellen voor monitoring en evaluatie. 
Daarnaast vereist het afwegingskader van de PKB-Waddenzee dat bij de besluitvorming 
gebruik wordt gemaakt van de 'best beschikbare informatie'. In hoofdstuk 9 komen 
daarom achtereenvolgens aan de orde: 

- de wijze van informatieverzameling en het resultaat daarvan (paragraaf 9.2); 
- de inventarisatie van de leemten in kennis, onzekerheden en de mogelijke betekenis 

voor de besluitvorming (paragraaf 9.3). 
- mogelijkheden voor evaluatie, monitoring en compensatie (paragraaf 9.4). 
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9.2 Gebruikte informatie 

Het PKB-afwegingskader voor activiteiten in de Waddenzee vergt onder andere dat 
ten behoeve van de besluitvorming gebruik wordt gemaakt van de 'best beschikbare 
informatie' . Hierbij kunnen twee kanttekeningen worden gemaakt. 

- In verband met de vereiste zorgvuldigheid moet alle openbare besluitvorming 
worden onderbouwd met juiste en, voor zover mogelijk, volledige informatie. Dat 
geldt in het bijzonder voor de informatie die in het kader van een m.e.r.-procedure 
wordt gebruikt. 

- Welke informatie moet worden aangemerkt als 'best beschikbaar' is niet wetteli jk 
of beleidsmatig vastgelegd. Er is geen centrale registratie van bij derden bekende 
informatie. Bovendien is niet alle bij derden bekende informatie openbaar, of 
anderszins traceerbaar en toegankelijk. Over de kwaliteit van informatie kunnen 
verschillen van inzicht bestaan. Meer recente of gedetailleerde informatie is niet per 
definitie ook 'beter'. 

Om bovenstaande redenen is het begrip 'best beschikbare informatie' voor dit MER 
geoperationaliseerd in termen van consensus tussen deskundigen over de juistheid en 
volledigheid van de gebruikte informatie. Om daarvan verzekerd te zijn, is gebruik 
gemaakt van vooraanstaande specialisten, welke gebruik hebben gemaakt van 
openbare, of anderszins voor hen toegankelijke informatie. De door hen verzamelde 
informatie is vervolgens breed getoetst aan de inzichten van andere specialisten. Waar 
nodig werd deze informatie aangevuld door onderzoek, waarover separaat is 
gerapporteerd. Voor de gebruikte informatie wordt verwezen naar de literatuurlijst. In 
deze lijst is een onderverdeling aangebracht in onderzoek dat speciaal voor het NorNed-
project is verricht, de overige gebruikte bronnen en de bronnen waarvan wel kennis 
is genomen, doch waarvan voor dit MER geen gebruik is gemaakt (al dan niet in 
verband met het uitgangspunt 'best beschikbare informatie'). Hierna wordt in het kort 
ingegaan op de belangrijkste gebruikte informatie. Het feit dat de 'best beschikbare 
informatie' is gebruikt, laat onverlet dat nog leemten in kennis en onzekerheden 
bestaan. In paragraaf 9.3 wordt aangegeven in hoeverre dat het geval is, en wat de 
mogelijke betekenis daarvan is voor de besluitvorming. 

Milieu k waliteit 

Voor de beschrijving van de bestaande toestand en autonome ontwikkeling van het 
milieu, zijn met name studies uitgevoerd naar bodemfauna [ORCA, 1 995] , mossel- en 
kokkelbanken [Van der Land, 1 995] en aspecten met betrekking tot olie (AEA, 1 997a 
en b). Conceptteksten over belangrijke natuurwaarden in het te bestuderen gebied zijn 
met namegeredigeerd door KEMA en voorgelegd aanterzake deskundige onderzoekers 
verbonden aan de volgende instellingen: 
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- Instituut voor Bos en Natuuronderzoek van de Dienst voor Landbouwkundig 
Onderzoek (IBN-DLO); 

- Landbouw Economisch Instituut (LEI); 
- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ); 
- Rijksinstituut voor Visserij-onderzoek (RIVO); 
- Rijkswaterstaat (RWS); en 
- de visafslag Lauwersoog. 

Activiteiten 

Voor de aanleg van de kabel zijn de beschikbare technieken geïnventariseerd en 
geëvalueerd en is aanvullend onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek betreft leg- en 
beschermingstechnieken, waaronder met name de haalbaarheid van direct trenching 
technieken, in de Waddenzee [Sep/Statnett, 1 997c; Skog, 1 997 ] . Voor de gebruikte 
literatuur en het verrichte onderzoek wordt verwezen naar de literatuurlijst. Op basis 
van deze informatie is voor de NorNed-kabel een per tracégedeelte geoptimaliseerde 
aanlegmethode ontwikkeld. 

De in hoofdstuk 6 van het MER beschreven technieken en methoden zijn die waarmee 
de milieu-effecten zoveel als mogelijk worden beperkt. Hiervoor is gebruik gemaakt 
van de kennis en ervaring van de Noorse partners in het project met eerdere 
kabelprojecten, en de hierin gespecialiseerde bureaus Zeetech, Alkyon en SvaSek. 

Milieu-effecten 

Teneinde de invloed op het milieu van de NorNed-verbinding te kunnen beoordelen, 
zijn een aantal verkennende en onderbouwende studies uitgevoerd. In dit verband is 
aandacht gegeven aan elektromagnetische velden [KEMA, 1996; KEMA, 1 997a], de 
mate van kompasmiswijzing [KEMA, 1995], de invloed van elektroden en kabels 
IKEMA, 1 997a] en de kans op olie-uitstroom [NKT Cables, 1 997] . Daarnaast zijn de 
effecten voor het milieu van de aanleg van de NorNed-verbinding via diverse 
aanvullende onderzoeken in kaart gebracht. Verwezen wordt in dit verband naar onder 
andere studies op het gebied van vertroebeling [Waterloopkundig Laboratorium, 1 997] , 
milieurisico's [AEA, 1997a en b] en geluid [Peutz, 1997] . 
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9.3 Leemten in kennis en onzekerheden 

9.3.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste leemten in kennis en onzekerheden per aspect 
geïnventariseerd, en wordt de mogelijke betekenis daarvan voor de besluitvorming 
aangegeven. 

Uitgestrekte, dynamische en complexe gebieden als de Waddenzee en de Noordzee 
kustzone brengen onvermijdelijk een aantal leemten in kennis en onzekerheden met 
zich mee. Om toch to t een verantwoorde besluitvorming te kunnen komen, zijn overal 
in dit MER, binnen redelijke grenzen, conservatieve aannamen gedaan, of een 
bandbreedte-analyse uitgevoerd. In een aantal gevallen is een 'worst case' benadering 
gevolgd, om alle onzekerheden uit te sluiten. Door de (ondanks de conservatieve 
aannamen) zeer beperkt gebleken effecten, konden door deze benaderingswijze in 
hoofdstuk 8 toch verantwoorde conclusies worden getrokken. 

De onzekerheden hebben vooral betrekking op de ontwikkeling in de ti jd. Deze 
onzekerheid is niet door aanvullend onderzoek op te heffen. Het voornemen is om de 
werkzaamheden voor de NorNed-kabel nabij de Nederlandse kust uit te voeren 
gedurende de periode april - mei in één van de jaren 1999 - 2 0 0 1 . De gegevens 
waarop het MER is gebaseerd, dateren van 1 997 of eerder. In de korte tijd tussen de 
besluitvorming en de ingreep zullen zich vermoedelijk geen ontwikkelingen of 
veranderingen voordoen die een grote invloed hebben op de conclusies van dit MER. 
Mogelijk is evenwel dat de feitelijke situatie op het moment van uitvoering op 
onderdelen enigszins verschilt van beschrijvingen in het MER. Deze afwijkingen vallen 
naar verwachting binnen de nauwkeurigheidsmarges van het MER. De feitelijk tijdens 
de aanleg optredende effecten kunnen via monitoring exact vastgesteld worden. 

De betekenis van leemten in kennis en onzekerheden is ook afhankelijk van de aard 
van de besluitvorming. De door LNV te verlenen vergunning is in dit verband het meest 
krit isch, omdat deze zich richt op de bescherming van natuurmonumenten. Als 
antwoord op deze onzekerheden, is het gebruikelijk dat in deze vergunning flexibele 
bepalingen op basis waarvan de feitelijke uitvoering van het werk onder voortdurend 
toezicht van functionarissen van dit Ministerie zal plaats vinden. Dit toezicht heeft 
onder meer tot doel om te bewerkstelligen dat het beoogde ontzien van kwetsbare 
waarden ook daadwerkelijk plaatsvindt. 

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat de bestaande leemten in kennis 
en onzekerheden een verantwoorde besluitvorming over de aanleg van de NorNed-
verbinding niet in de weg behoeven te staan. Hierna wordt op de belangrijkste 
onzekerheden en leemten in kennis nader ingegaan. 
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9.3.2 Kabelinstallatietechniek 

De aanlegwerkzaamheden zijn voor de NorNed-verbinding de (verhoudingsgewijs) 
belangrijkste oorzaken van milieu-effecten gebleken. De installatiemethoden die voor 
de NorNed-verbinding worden gebruikt, zijn gebaseerd op de beste technieken en 
inzichten die thans, en naar alle waarschijnlijkheid ook in de komende jaren, 
beschikbaar zullen zijn. Daarbij worden nog altijd nieuwe ervaringen opgedaan, onder 
meer omdat het aantal zeekabels (wereldwijd) toeneemt. De vertaling van deze 
ervaringen in nieuwe technieken vergt echter grote investeringen en ti jd, die nodig is 
voor aanvullend onderzoek. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van 
direct trenching, een techniek waarbij de kabel direct op de definitieve diepte wordt 
gebracht en in het geheel geen baggerwerk nodig is. Deze techniek is dan ook 
potentieel kostenbesparend. Ze is echter voor zware en stijve kabels zoals de NorNed-
kabel nog geen betrouwbare techniek, terwijl experimenten met aangepaste of nieuwe 
technieken in de Waddenzee als onwenselijk worden beschouwd. Het is daarom 
onwaarschijnlijk dat deze techniek voor de NorNed-kabel tijdig (1999 - 2001) 
operationeel zal zijn. 

9.3.3 Geomorfoloqie 

De Waddenzee is een complex en dynamisch morfologisch systeem van door erosie 
en sedimentatie continu verschuivende zandbanken en geulen. Dit systeem doorloopt 
een eigen, autonome ontwikkeling volgens regels die niet volledig bekend zijn. Hierdoor 
is de ontwikkeling daarvan niet exact te voorspellen. De belangrijkste daarvan 
afhankelijke variabelen zijn de aanlegmethode van de kabel en het benodigde 
onderhoud van de diepteligging. Hierop wordt geanticipeerd doordat de definitieve 
keuze van de precieze aanlegmethode (met name de verhouding tussen baggeren en/of 
trenchen) wordt uitgesteld tot het jaar van feitelijke aanleg. Zonodig kan ook de 
tracering beperkt worden aangepast, rekening houdend met eventueel gewijzigde 
gebruiksfuncties en de natuurwaarden. Overigens is gebleken dat de milieu-effecten 
van de aanlegactiviteiten zodanig gering zijn, dat de precieze keuze van de 
aanlegmethode niet tot afwijkingen van belang in die effecten kan leiden, mits de 
basismethode (trenchen met, waar nodig, voorafgaand baggeren) het uitgangspunt 
blijft. 
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9.3.4 Ecosysteem en landschap 

Hoewel het ecosysteem van de Waddenzee als geheel redelijk stabiel is, variëren de 
soorten en hun populatie-omvang in tijd en plaats, als gevolg van de grote 
morfologische dynamiek. Daardoor is hun aanwezigheid niet altijd nauwkeurig te 
voorspellen. Ook andere processen, zoals ijsgang en menselijke activiteiten kunnen 
het ecosysteem onverwacht beïnvloeden. Populaties kunnen verdwijnen en na verloop 
van tijd op dezelfde plaats of elders weer ontstaan. Voorbeelden mossel-, kokkel- en 
(met name) spisulabanken. Als gevolg daarvan kunnen ook de populaties vissen, 
vogels en zeehonden veranderen in plaats en omvang. Sommige veranderingen vinden 
in korte tijd plaats en verdwijnen weer snel; andere blijven gedurende langere perioden 
bestaan. 

Het landschap varieert relatief weinig in de ti jd, maar de soms snel fluctuerende 
weersomstandigheden hebben grote invloed op het aanzien en de beleving daarvan 
(zon, w ind, nevel/mist en wolken). Plaatselijk kunnen menselijke activiteiten de visueel 
ruimtelijke aspecten veranderen (met name bebouwing en infrastructuur langs de 
kusten en gaswinning op zee) 

Afgezien van de onzekerheden over de autonome ontwikkelingen en de actuele 
situatie, bevatten de methodieken waarmee de effecten voorspeld worden ook 
onzekerheden. In verband daarmee zijn voor de effectbepalingen conservatieve 
aannamen gedaan, of is een 'worst case' benadering gevolgd. De op grond daarvan 
te verwachten effecten op het ecosysteem, de populaties en het landschap zijn zeer 
beperkt tot verwaarloosbaar gebleken. De meeste effecten zijn bovendien plaatselijk, 
tijdelijk en eenmalig. De belangrijkste resterende onzekerheden zijn: 

- de effecten van zwerfstromen, bij gebruik van elektroden, op biota (met name de 
migratie van kraakbeenvissen) en op andere infrastructuur (met name corrosie van 
leidingen). Mede in verband daarmee is voor de NorNed-verbinding gekozen voor 
een bipolair systeem (FT-kabel), waarbij geen elektroden nodig zijn; 

- verstoringseffecten, met name de effecten van nachtelijke verlichting op de 
oriëntatie van vogels en de verstoring van vissen en zeehonden door 
onderwatergeluiden. Hierover is weinig met zekerheid bekend. Om de l ichteffecten 
te beperken, wordt de boordverlichting afgeschermd. Het nachtelijke beeld verschilt 
overigens niet veel van dat van andere scheepvaart. Als gevolg van de 
onderwatergeluiden wordt verwacht dat sommige dieren daarvoor tijdelijk zullen 
ui twi jken, maar na afloop terugkeren. Overigens kan reeds gewenning bestaan aan 
de geluiden van andere menselijke activiteiten. 

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat de leemten in kennis en 
onzekerheden een verantwoorde besluitvorming over de aanleg van de NorNed-kabel 
niet in de weg behoeven te staan. 
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9.3.5 Archeologische waarden 

De tracés kruisen gebieden die mogelijk archeologisch of cultuurhistorisch waardevolle 
elementen bevatten, zoals scheepswrakken, wierden, borgterreinen en oude dijktracés. 
De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) heeft de belangrijkste 
locaties langs de landtrajecten in kaart gebracht, maar het is nog niet bekend of zich 
langs de tracégedeelten op zee belangrijke archeologische waarden bevinden. 

Door middel van voorafgaand onderzoek zal het definitieve tracé, in samenwerking met 
de ROB, worden gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische waarden. Op 
basis van de resultaten hiervan zal het beloop van de kabel eventueel, om 
archeologisch belangrijke elementen te ontzien, plaatselijk worden aangepast. Om 
desnoods tijdens het werk nog kleine variaties in het tracé te kunnen aanbrengen, 
wordt reeds in de vergunningaanvraag voorzien in kleine afwijkingen van + /- 50 meter. 

9.3.6 Het ruimen van de kabel 

Buiten gebruik gestelde kabels en leidingen dienen in principe opgeruimd te worden. 
Het beheersplan Waddenzee stelt dat hiervan alleen wordt afgeweken ".... als er 
zwaarwegende argumenten zijn om (delen van) kabels/leidingen te laten liggen. Er moet 
dan een afweging gemaakt worden tussen de risico's en/of hinder die de kabels en 
leidingen vormen voor de waterkwaliteit en menselijke activiteiten enerzijds, en de 
verstoring van de fauna en schade aan de omgeving bij het opruimen anderzijds." 

Het huidige uitgangspunt is, dat de NorNed-kabel na gebruik uit de Waddenzee wordt 
verwijderd. Vooralsnog wordt uitgegaan van een technische levensduur van minimaal 
25 en wellicht circa 40 jaar. Het is echter een feit dat elders in zee gelegde 
gelijkstroomkabels ook na tientallen jaren gebruik geen noemenswaardige sporen van 
veroudering vertonen. Het is daarom denkbaar dat de gebruiksduur van de 
kabelverbinding de 40 jaar zal overtreffen. Het is de vraag wat tegen die tijd de 
beschikbare technieken en het vigerende beleid ten aanzien van het ruimen van oude 
kabels zullen zijn. 

De hier geschetste onzekerheid ten aanzien van de beschikbare 
verwijderingstechnieken is inherent aan een infrastructurele voorziening met een 
levensduur van minstens enige tientallen jaren. Aanvullend onderzoek kan deze 
onzekerheid niet wegnemen. Wel kan worden gesteld dat met de thans en op 
afzienbare termijn ter beschikking staande technieken, het ruimen van de kabel 
dezelfde (beperkte) milieu-effecten zou veroorzaken die bij de aanleg ontstaan 
(uitgaande van dezelfde werkomstandigheden). Te zijner tijd kan monitoring van de 
effecten van het eventuele ruimen van de kabel plaatsvinden. 
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9.4 Evaluatie, monitoring en compensatie 

(Kort) voor, tijdens en (kort) na de aanlegfase vindt inventarisatie plaats van de 
aanwezige natuurlijke en archeologische kwaliteiten alsmede van de NorNed- en andere 
menselijke activiteiten langs het tracé. Ook specifieke weersomstandigheden kunnen 
van belang zijn, bijvoorbeeld omdat bepaalde diersoorten zich dan anders kunnen 
gedragen, of bijvoorbeeld eerder of later jongen hebben. Ook kunnen 
verstoringseffecten bij bepaalde weersomstandigheden anders doorwerken dan 
gebruikelijk. De windsterkte en -richting hebben bijvoorbeeld invloed op de omvang 
van de verstoring. 

Met monitoring van de gevolgen van de aanlegwerkzaamheden wordt niet alleen een 
actueel beeld verkregen, maar kunnen tevens de exacte werkwijze en tracékeuze 
worden geoptimaliseerd voor de specifieke omstandigheden, om de milieu-effecten 
te minimaliseren. 

Monitoring van de gebruiksfase wordt, vanwege het vrijwel volledig ontbreken van 
effecten, alleen zinvol geacht voor wat betreft de feitelijke onderhoudsfrequentie, de 
bedrijfstoringen, met name kabelbreuk, en de duur en gevolgen daarvan. 

Hierna wordt nog kort ingegaan op een aantal specifieke aspecten. 

Bodemflora en -fauna 

Kort voor de aanleg wordt onderzocht of zich langs het tracé nieuwe mossel-, kokkel-
of spisulabanken hebben gevormd, zodat daarmee bij de precieze tracékeuze en 
werkwijze rekening kan worden gehouden, of ten minste bekend is wat de aantasting 
zal zijn. 

Vogels en zeehonden 

Kort voor de aanleg zal worden nagegaan waar zich op dat moment de zeehonden
ligplaatsen bevinden. De gedragingen van zeehonden en vogels zullen, in overleg met 
het Instituut voor Bos en Natuuronderzoek van de Dienst voor Landbouwkundig 
Onderzoek (IBN-DLO), vanaf het kabellegschip en, zo nodig, vanaf andere locaties 
worden geobserveerd. De gevolgen van de installatie voor de fauna kunnen zo worden 
geanalyseerd en geëvalueerd. Mogelijk kan de kennis over de reacties op potentieel 
storende activiteiten daardoor worden aangevuld. 
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Archeologie 

Om elementen van archeologisch belang te beschermen, wordt zoals gezegd 
samengewerkt met de ROB. Medewerkers van de ROB zullen bij de werkzaamheden 
aanwezig zijn. Relevante resultaten van het onderzoek dat aan het kabelleggen 
voorafgaat, worden aan de ROB doorgegeven. Eventueel worden in overleg met de 
ROB eventueel noodopgravingen uitgevoerd of het beloop van het tracé plaatselijk 
(maximaal enkele tientallen meters) gewijzigd. 

Compensatie 

Op grond van dit MER en het daarvoor uitgevoerde onderzoek wordt niet verwacht 
dat de aanleg en het gebruik van de kabel een meer dan verwaarloosbaar verlies van 
natuurwaarden zal veroorzaken. Door monitoring kan worden vastgesteld of deze 
verwachting terecht is. Mocht daarbij onverhoopt blijken dat er toch sprake is van 
aantasting van natuurwaarden, dan zal conform het compensatiebeginsel worden 
gehandeld. Dit betekent dat in eerste instantie wordt getracht om gelijksoortige 
waarden in hetzelfde gebied te compenseren. Lukt dat niet, dan zal in overleg met het 
bevoegd gezag een passende compensatie worden vastgesteld, waarbij bijvoorbeeld 
aansluiting kan worden gezocht bij het maatregelenprogramma uit het Beheersplan 
Waddenzee. 
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LIJST VAN BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 

begrip omschrijving 

abiotisch zonder leven; niet op organismen betrekking hebbend 

aëreren beluchten 

anaerobe zuurstofloos 

anode elektrode die het HVDC-systeem verbindt met aarde en waar 
een positieve elektrische stroom loopt van elektrode naar 
elektrolyt; dit kan gepaard gaan met een oxidatiereactie 

antropogeen door mensen teweeggebracht 

as <bi///r-verslag beschrijving van de resultaten van bepaalde werkzaamheden, 
waarin de exacte locatie en andere bijzonderheden zijn 
opgenomen 

bentoniet kleisoort; toegevoegd aan een vloeistof geeft bentoniet deze 
bepaalde stromingseigenschappen; gemengd met water wordt 
het gebruikt voor smering of (in dit rapport) om een boorgat 
stabiel te houden 

benthisch op de waterbodem levend 

biota flora en fauna in een bepaald gebied 

biotisch betrekking hebbend op organismen 

biotoop homogeen woon- of groeigebied, natuurlijke levensruimte voor 
planten en dieren 

bitumen verzamelnaam voor verschillende aardoliefracties; in de civiele 
techniek: afdekmiddel van visceuze asfalt- of aardolieachtige 
stoffen 

bollenconcentratie
gebied 

gebied met intensieve bloembollenteelt 

boomkor trechtervormig sleepnet dat met een boom open wordt 
gehouden; vooral gebruikt voor de vangst van platvissen en 
garnalen 

capillair haarvatachtig 

CCA Cable Cooperation Agreement 

Cmer Commissie voor de milieu-effectrapportage 

coaguleren samenvlokken 
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begrip omschrijving 

compensatiebeginsel het creëren van nieuwe natuurwaarden die vergelijkbaar zijn 
met de bij het uitvoeren van een activiteit verloren gegane 
waarden 

consolideringsgebied graslandgebieden in het noordwesten van Noord-Holland, waar 
voor het behoud van de hoge natuurwetenschappelijke, 
landschappelijke en bodemkundige waarden extra 
beschermende maatregelen noodzakelijk zijn; inzet van het 
beleid in dit gebied is het behoud van het nog aanwezige 
areaal grasland 

contaminant verontreiniging, verontreinigende stof 

convertorstation installatie waarin gelijkstroom wordt omgezet in wisselstroom, 
of omgekeerd 

corrosie aantasting van een metaal door reactie met zijn omgeving 

CRMH Centrale Raad voor de Milieuhygiëne 

cutter zie snijkopzuiger 

debiet het volume vloeistof dat een bepaalde plaats per tijdseenheid 
passeert 

diatomeeën kiezelalgen (een familie eencelligen) 

dinoflagellaten een groep planktonsoorten 

dispergeren fijn verdelen in een vloeistof of een gas; in dit rapport gebruikt 
voor olie die door golfslag en stroming in het zeewater wordt 
verdeeld 

DP-systeem dynamic positioning system, systeem voor het dynamisch 
positioneren van vaartuigen 

dwarsraai denkbeeldige lijn dwars op een tracé, waarlangs een reeks 
metingen wordt gedaan 

ecosysteem interactief systeem van organismen en hun natuurlijke 
omgeving 

Eems-Dollardverdrag Nederlands-Duits verdrag over het beheer van het Eems-
Dollardestuarium 

elektrolyt vloeistof die stroom geleidt (zoals zeewater) 

elektrolytoplossing vloeistof waarin elektrolyten zijn opgelost en die daardoor 
stroom geleidt 

estuarium, estuarien 
gebied 

getijdegebied rond de monding van een rivier 

eutrofiëring (overmatige) vergroting van de voedselrijkdom 
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begrip omschrijving 

extruderen onder druk in een bepaalde vorm persen 

filter feeder dier dat zijn voedsel uit het water filtreert 

flagellaat zweepdiertje, dierlijk plankton dat zich met zweepharen 
voortbeweegt 

flat fype-ka bel elektriciteitskabel met twee door papier van elkaar en de 
omgeving geïsoleerde stroomgeleiders, gevat in een omhulling 
die is gevuld met isolatie-olie 

flowdredgen baggertechniek waarbij een geul in de bodem wordt gemaakt 
door een straal water langs de bodem te richten die 
bodemmateriaal wegspoelt 

fluïdiseren vloeibaar maken; in dit rapport: het vloeibaar maken van de 
bodem door er water in te spuiten 

FT-kabel flat type- ka bel 

fythobenthos op de waterbodem groeiende planten 

fytoplankton plantaardig plankton 

generator onderdeel in een elektriciteitscentrale waar bewegingsenergie 
wordt omgezet in elektriciteit 

getijdedebiet volume water dat in een getijdeperiode wordt verplaatst 

GHW gemiddeld hoog water 

GLW gemiddel laag water 

haul ouf-gedrag het verschijnsel dat zeehonden bij laag water op wadplaten en 
zandbanken gaan liggen 

HCB hexachloorbenzeen 

hoekwant vistuig met een lange rij haken (hoeken), veelal voor de 
palingvangst 

hopper zie sleephopperzuiger 

HVDC-techniek techniek waarbij onder hoge spanning energie door 
gelijkstroom wordt getransporteerd 

ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 

immunoremmend met een verminderende werking op het immuniteitssysteem 

ion opgeloste stof in een elektrolyt die de elektrische 
stroomgeleiding tot stand brengt 

jettrenchen techniek waarbij een kabel of leiding wordt ingegraven door 
een harde waterstraal die de zeebodem loswoelt 
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begrip omschrijving 

Joule eenheid van energie 

kathode elektrode die het HVDC-systeem verbindt met aarde en waar 
een positieve elektrische stroom loopt van elektrolyt naar 
elektrode; dit kan gepaard gaan met een reductiereactie 

KP kilometerpunt; op de drie bij dit MER bijgevoegde 
tracétekeningen gebruikte (afgeronde) verwijzingen naar een 
bepaald punt op een tracé 

kreukelberm teen van de dijk 

kwelder buitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer 
onderloopt 

langsraai denkbeeldige lijn langs een tracé, waarlangs een reeks 
metingen wordt gedaan 

LLWS laag laag water spring 

LPOF-kabel low pressure oil filled- of met olie onder lage druk gevulde 
kabel 

macrofyten algen met een grootte van enkele millimeters 

macrozoöbenthos op de waterbodem levende diertjes met een grootte van enkele 
millimeters 

macrozoöplankton vrij in het water zwevende diertjes met een grootte van enkele 
millimeters 

mass-impregna ted 
kabel 

elektriciteitskabel met een isolatie van papier dat is 
geïmpregneerd met een zeer stroperige olie 

mechanisch 
trenchen 

techniek waarbij een kabel of leiding wordt ingegraven door 
met een roterende snijkop een sleuf in de zeebodem te maken 
en de kabel of leiding daarin te leggen 

meiofauna met het blote oog nog juist zichtbare diertjes 

meiozoöbenthos met het blote oog nog juist zichtbare, op de waterbodem 
levende diertjes 

mesozoöplankton vrij in het water zwevende diertjes met een grootte van 
ongeveer een millimeter 

Ml-kabel mass-impregnated of massa-geïmpregneerde kabel 

microzoöplankton vrij in het water zwevende diertjes met een grootte van 
ongeveer een micrometer 

MilBoWa Notitie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer: Milieukwaliteit Bodem en Water 

- 4 -



begrip omschrijving 

mitigerende 
maatregelen 

maatregelen waardoor (negatieve) gevolgen afnemen of 
weggenomen worden 

MMA Meest Milieuvriendelijk Alternatief 

morfologie vormleer; in dit rapport: (kennis van) het profiel van de 
zeebodem en veranderingen daarvan 

morfologisch-
stochastisch model 

deels op kansberekening gebaseerd model waarmee de 
morfologische gesteldheid van iets kan worden voorspeld; in 
dit rapport gebruikt voor een model om het profiel van de 
zeebodem te voorspellen aan de hand van meetgegevens uit 
het verleden 

NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij 

NAP Normaal Amsterdams Peil 

nutriënt voedingsstof 

offshore voor de kust, in zee 

pelagisch zich in de waterkolom bevindend 

peta 10 ' 5 

PAK polycyclische aromatische koolwaterstof 

PCI! polychloorbifenyl 

PEA Power Exchange Agreement 

plankton vrij in het water zwevende organismen 

PKB planologische kernbeslissing 

PKB-gebied gebied waarop een planologische kernbeslissing van 
toepassing is 

ploeg trenchen techniek waarbij een kabel of leiding wordt ingegraven door 
deze door middel van een ploegvormig snijblad in de zeebodem 
te trekken 

post lay-trenching het ingraven van een kabel of leiding na - en niet tijdens - het 
leggen 

predatiedruk de mate waarin de populatie van een bepaalde diersoort wordt 
beïnvloed doordat roofdieren de dieren opeten 

raai denkbeeldige lijn waarlangs bijvoorbeeld een reeks metingen 
wordt gedaan 

Ramsar Conventie overeenkomst betreffende watergebieden die een 
internationale betekenis hebben als verblijfplaats voor 
watervogels 
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begrip omschrijving 

reaëreren opnieuw beluchten 

rietinf iltratieveld rietveld dat wordt gebruikt voor biologische waterzuivering 

RIVO Rijksinstituut voor Visserijonderzoek 

RMC Rijks Milieuhygiënische Commissie 

ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

ROSR Reglement betreffende het Onderzoek van Schepen op de Rijn 

RPC Rijksplanologische Commissie 

sleephopperzuiger baggervaartuig dat al varende bodemmateriaal verwijdert met 
behulp van een zuigmond, en in het eigen ruim afvoert naar 
een stortlocatie 

snijkopzuiger stilliggend baggervaartuig dat bodemmateriaal verwijdert door 
het met behup van een draaiende snijkop los te woelen en op 
te zuigen 

speciedepositie het storten van baggermateriaal (specie) 

STEG-eenheid centrale waarin elektriciteit wordt opgewekt door 
gecombineerd gebruik te maken van stoom- en gasturbines 

STEG-vermogen elektrisch vermogen van een STEG-eenheid 

spisuia schelpdier dat in banken op de zeebodem voorkomt 

sublitoraal (ondiepe) zone onder de laagwaterlijn 

survey onderzoek, inspectie 

TBT tr ibutylt in, een aangroeiwerendmiddel in scheepsverf 

TDR time domain reflectometry 

thyristormodule statische elektrische schakelaar, gebruikt in convertorstations 

toxisch giftig 

translocatiebeginsel het alleen toestaan van een activiteit in een bepaald gebied 
onder voorwaarde dat is aangetoond dat deze activiteit niet 
buiten het betreffende gebied kan worden uitgevoerd 

trenchen het graven van een sleuf in de zeebodem met behulp van een 
over de bodem bewegend graaftoestel 

turbine (apparaat met een) schoepenrad dat door een stromend gas of 
een stromende vloeistof in beweging wordt gebracht; vaak 
gekoppeld aan een generator 

uitlogen effect dat optreedt als een materiaal in contact wordt gebracht 
met een vloeistof en daarin oplost 
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visceus stroperig 

wanti j plaats waar twee vloedstromen elkaar ontmoeten en het water 
dus vrijwel stilstaat; in dit rapport de grenzen tussen 
kombergingsgebieden 

waterinjectie-
baggeren 

baggertechniek waarbij bodemmateriaal wordt losgewoeld door 
water in de bodem te spuiten, zodat het gefluïdiseerde 
materiaal onder invloed van de zwaartekracht wegstroomt en 
een sleuf ontstaat 

Wetland of 
International 
Importance 

watergebied van internationale betekenis (zie ook: Ramsar 
Conventie) 

WOCB Werkgroep Olie- en Chemicaliën Bestrijding 

worst case-scenario beschrijving van de gebeurtenissen in het ergste geval 

XLPE cross linked- oftewel verknoopt polyethyleen 

zoöbenthos op de waterbodem levende dieren 

zoöplankton dierlijk plankton 

ZSG zwevend-stofgehalte, hoeveelheid stof die in het water zweeft 

zwerfstromen elektrische stromen die worden uitgewisseld tussen het HVDC-
systeem en de aarde 
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