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1 . INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Sinds de Commissie Brundtland (World Commission on Environment and Development, 1987) van 

de Verenigde Naties (VN) wordt de term 'duurzaamheid' op versciiillende beleidsterreinen toegepast. 

Bij een duurzame ontwikkeling wordt voorzien in de befioeften van de huidige generatie op een 

zodanige wijze dat voor toekomstige generaties geen belemmeringen worden opgeworpen om m 

hun behoeften te Itunnen voorzien. 

Ook op het gebied van de energievoorziening komt de term duurzaamheid veelvuldig naar voren. 

Een duurzame energievoorziening betekent nu al kiezen voor sctionere vormen van energieopwekking 

en een besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen. Het belang hiervan blijkt ondermeer uit 

het feit dat de elektriciteitsbedrijven substantieel bijdragen aan het klimaat- en verzuringsprobleem 

(zie het Nationaal Milieubeleidsplan 3, Ministerie van VROM, 1998a). Een besparing op het gebruik 

van fossiele brandstoffen leidt tot een beperking van de uitstoot van C02. De overheid streeft daarom 

naar een bespartng van 10 procent op fossiele energie in 2020 door de inzet van duurzame energie 

(Ministerie van Economische Zaken. 1996), Nederland kan hiermee een deel van haar verplichtingen 

op basis van hel verdrag van Kyoto nakomen, Nederland heeft zich verplicht tot een emissiereductie 

van 6 procent in de periode 2008-2012 ten opzichte van 1990-1995 en dient met binnenlandse 

projecten een reductie van 25 Megaton aan broeikasgassen te bewerkstelligen (zie: Ministerie 

van VROM. 1999). 

De doelstelling van lO procent duurzame energie in 2020 is fors, wat ook door de overheid wordt 

onderkend. "Een dergelijk ambitieniveau heeft ingrijpende gevolgen voor de inrichting van de 

Nederlandse energiehuishouding. Het noopt tevens tot een forse intensivering van het huidige 

introductietempo" (Derde Energienota. Ministerie van EZ. 1996, pagina 49). Dat een grote inspanning 

nodig IS om de doelstelling Ie kunnen halen blijkt uit het feit dat duurzame energie in 1998 voorzag 

in ruim 1,1 procent van het totale Nederlandse energieverbruik (Ministerie van EZ, 1999). 

Windenergie is één van de opties voor duurzame energieopwekking. De technologie is zover ontwik

keld dat een grootschalige en relatief rendabele toepassing mogelijk is. De komende jaren zijn er in 

ons land zeker nog mogelijkheden om vele windturbines te plaatsen. Onze stedelijke gebieden, maar 

ook de landelijlte, open gebieden leggen echter wel belangrijke beperiiingen op aan het aantal wind

turbines dat op land kan worden opgesteld. Op termijn lijkt de plaatsing van windturbines in zee een 

goed perspectief te bieden voor een grootschalige opwekking van windenergie (Novem. 1996b), 

Niet alleen is op zee meer ruimte voor windturbines dan op land. Het waait er ook veel harder en 

regelmatiger, wat gunstig is voor het rendement. Op het Nederlands continentaal plat zijn vermogens 

denkbaar tot vele duizenden Megawatts (Novem, 1999). 

Demonstratieproject voor offshore 

In Nederland is nog geen ervanng met de opwekking van winsdenergie op zee. Behalve 4 wind

turbines In het IJsselmeer bij Medemblik en 28 turbines bij Lelystad (aan de rand van de dijk en in 

ondiep water) staan de turbines op het land. Ook m het buitenland is er nauwelijks ervaring, 

In Denemarken is een windpark van 10 turbines in zee gebouwd, maar de omstandigheden daar ver

schillen sterk van de omstandigheden in het Nederlandse deel van de Noordzee (zie paragraaf 2.2.4). 

Daardoor bestaat onvoldoende inzicht in met name de techmsch-economisch mogelijke problemen 

en risico's die kunnen optreden bij windparken m zee. Met een demonstratieproject dicht bij de kust, 

ofwel 'near shore'. kan de noodzakelijke ervaring worden opgedaan om in de toei^omst op grote 

schaal windenergie op te wekken op zee. De leerdoelen van het demonstratieproject komen 

uitgebreider aan de orde in de hoofdstukken 2 en 4 en m deel B (Effectvoorspelling). 



Novem heeft op 21 november 1997 aan de Minister van Economische Zaken (EZ) de resultaten 

overhandigd van de Haalbaarheidsstudie demonstratieproject Near Shore Windpark. Oeze studie is 

opgesteld om keuzen te kunnen maken voor üe verdere plan- en besluitvorming. Daartoe zijn de 

belangrijkste voorwaarden, mogelijkheden en knelpunten in kaart gebracht in relatie tot ruimtelijke 

ordening en milieu, techniek en economie, het wettelijk en bestuurlijk kader en het maatschappelijk 

draagvlak. 

De overheid heeft op basis van het resultaat van de Haalbaarheidsstudie besloten het project voor 

een NSW te ondersteunen en het initiatie! te nemen voor de locatiekeuze. De Mintster van EZ en 

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) hebben samen het 

voornemen een locatie voor het demonstratieproject NSW aan te wijzen en vast te leggen in een 

partiele herziening van het SEV-II. Hierin zijn locaties voor grootschalige elektriciteitsopwekking 

opgenomen. Een windpark op de Noordzee is niet voorzien. Daarom zal voor een zorgvuldige besluit

vorming over hel NSW het SEV-II (gedeeltelijke) worden herzien. 

1.2 M.e.r. - plicht 

De partiële wijziging van het SEV-II zal geschieden conform de in artikel 2a van de Wet op de ruimte

lijke ordening (Wro) beschreven procedure van de planologische kernbeslissing (pkb). Wanneer in 

een (partiële wijziging van een) pkb op hoofdlijnen een beslissing wordt genomen over de plaats van 

een zogenaamde m.e.r.-piichtige activiteit, dan moet op basis van artikel 3 van het Besluit milieu

effectrapportage voor die pkb-wijziging een MilieuEffectRapport (MER) worden opgesteld. 

In het Besluit milieueffectrapportage zijn activiteiten aangegeven waarvoor de procedure van de 

milieueftectrapportage (m.e.r.) moet worden doorlopen. De oprichting van één ot meer met elkaar 

samenhangende installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie wordt 

In het Besluit m.e.r. aangemerkt als een m.e.r.-plichtige activiteit. 

De wijziging van de pkb is dus een m.e.r.-plichtige beslissing. De m.e.r.-procedure is tevens een 

belangrijk hulpmiddel bij het zoeken naar een geschikte locatie voor het NSW. De procedure is erop 

gericht een goed beeld te krijgen van de verwachte milieu-effecten, zodat de mogelijke gevolgen voor 

het milieu In de besluitvorming kunnen worden meegewogen. 

In de te volgen besluitvormingsprocedure treden de Ministers van EZ en VROM samen op als de 

initiatiefnemer [zie kader 1.1). De Ministerraad stelt de partiële herziening van de pkb/SEV-ll vast 

en neemt daarmee de uiteindelijke beslissing over de locatie van het windpark. De Ministers van EZ, 

VROM, Verkeer en Waterstaat (V&W) en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) hebben van 

de Ministerraad een mandaat. In de m.e.r.-procedure vormen deze vier Ministers gezamenlijk het 

bevoegd gezag. 

Betrokker>en 
In de m.e.r.-proceöure spelen diverse partijen een rol. In de m.e.r.-procedure komen onder andere aan bod: 

initiatiefnemer, bevoegd gezag, adviseurs, insprekers, en de Commissie voor de milieu-effectranporiage. 

In deze rn.e.r.-procedure wordt de roJ van initialiefnemer vervuld door de Minister van EZ samert n^t de Mintster 

van VROM. 2ij riemen het inlHaiief voor öe ontwikkeling van een NSW en het onderzoek naar een locatie voor 

het NSW. Dit onderzoek zal piaatsvirrfen in nauwe samenwerking met de Ministers van V&W. LNV. Defensie 

en Financiën. 

Het bevoegd gezag is de overheidsinstantie, die bevoegd Is om over het voornemen van de Initiatiefnemer een 

besluit te nemen. In deze m.e.r.-procedure Is dal Oe Ministerraad. Het bevoegd gezag stelt öe richtlijnen voor 

de inhoud van hel MER vast. beoordeelt de aanvaardbaarheid van het MER en bereidt riet Kabinetsstandpunt 

over de locatie van hel NSW voor. In deze m.e.r.-procedure is de bevoegdheid tot het vaststellen van de richt

lijnen gemandateerd aan de Ministers van VROM. EZ. V&W en LNV, De Ministers zijn om verschillende redenen 

bij de besluitvorming betrokken. De Minister van EZ is verantwoordelijk voor hel energiebeleid. De Minister van 



VROM is als verantwoordelijke voor het ruimtelijk beleid altijd betrokken öij het voortiereiOen en opstellen 

van een pkb. Oe Minister van V&W is beheerder van het Nederlandse deel van de Noordzee en coördinerend 

Minister voor Noord zee-aangelegenheden. De Mmisler van LNV is verantwoordelijk voor hel landschaps-, 

natuur-, visserij- en recreatie beleid. 

Het bevoegd gezag moet advies vragen aan de wettelijke adviseurs. Zij brengen advies uit over de nchtüinen 

voor de inhoud van het MER en, later, over de kwaliteit en de volledigheid van het MER, De weltelijke adviseurs 

in hel kader van de m.e.r.-procedure zijn de hooföinsoecteur voor de milieuhygiëne van het Ministerie van VROM. 

de directeur Natuurbeheer van het Ministerie van LNV en de VROM-raad in het kader van de pkb-procedure. 

In elke m.e.r.-procedure zijn twee momenten voorzien, waarop insprekers hun zienswijze kent)aar kunnen 

maken. Bij de inspraak op de startnoiitie kan een ieder voorsietien doen voor atlernaiieven en onderwerpen 

die In het MER moeten vrorden onderzocht. Na bekendmaking van het MER en de ontwerp-pkb kunrten de inspre

kers hun mening geven over de inhoud van beide documenten. 

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert het bevoegd gezag over de inhoud van 

de nchtlijnen en later over de juistheid en volledigheid van hel MER (het loelsingsadvies). De Commissie betrekt 

de inspraakreacties bij haar adviezen. 

Afhankelijk van het gekozen alternatief moet de Europese Unie (EU| bij he! project worden betrokken, op basis 

van de Europese Richtlijn voor milieu-eftectljeoordeling. Wanneer het windpark de natuurlijke kenmerken van 

een door de Vogel- en/o( Habitatrichtlijn (zie paragraaf 3.2) beschermd gebied aantast, kan het verplicht zijn om 

advies te vragen aan de Eunspese Commissie (EC) on/of moeten compenserende maatregelen bij de EC aan 

ie melden. Daarnaast is het denkbaar dal de EU op grond van het VN-2eerechiverörag beperkingen steil aan 

de aanleg van het windpark. 

Kader 1.1 BelroKkenen in m.e.i. procedure 

1.3 Voorgenomen activiteit in hoofdlijnen 

Het winttpark zal met de huidige, bewezen technieken en kennis door een marktpartij worden gerea-

liseerO. De techmsch-economische risico's zijn te groot om bijvoorbeeld met nieuwe technieken 

te experimenteren. Door deze randvoorwaarde moet de locatie voor het park worden gevonden in 

het gebied met een waterdiepte van zo'n 5 tot 15 meter (llws), dus near shore. In ondieper water 

kunnen nauwelijks schepen komen om de windturbines en de funderingen te installeren, In dieper 

water, dus verder van de kust, nemen de technische eisen aan met name de constructie zodanig 

toe dat het initiatief economisch met meer rendabel is. 

Met de huidige, op commerciële schaal bewezen technieken kunnen turbines met een vermogen 

van 1 è 1,5 MW worden geleverd. Uitgaande van een NSW met een omvang van ongeveer 100 MW, 

zal het park 70 tot 100 windturbines tellen. De energieopbrengst is ongeveer 300 GWh per jaar, 

wat gelijk is aan het elektriciteitsverbruik van 100.000 huishoudens. 

De belangrijkste onderdelen van bet windpark zijn de turbines zelf. de ondersteuningsconstructies 

en de elektriciteitskabel. Windturbines van 1 respectievelijk 1,5 MW hebben normaal gesproken 

een masthoogte van circa 50 respectievelijk 60 meter en een rotordiameter van 50 respectievelijk 

70 meter. Elke turbine staat op een aparte fundering, die tot diep in de zeebodem wordt gebracht. 

De fundenng moet bestand zijn tegen het zoute water, de rukwinden op zee, de golven en stromingen 

in het water en verandenngen in de (ligging van de) zeebodem. Een elektriciteitskabel is nodig voor 

het transport van de opgewekte elektriciteit naar land. Vanaf hel windpark zal deze kabel onder de 

zeebodem worden gebracht tot de plek waar hij aan land komt. het aanlandingspunt. Vanaf het 

aanïandingspunt wordt de kabel verder ondergronds aangelegd naar het punt waar hij wordt 

aangesloten op het elektnciteitsnet. 



Naar verwachting bedraagt de bouwtijd van tiet NSW minder dan een jaar. Met öe bouw is een werk

gelegenheid gemoeid van ongeveer 1.000 mensjaren. Het beheer en onderhoud van het NSW zal 

structureel circa 10 mensjaren aan werkgelegenheid opleveren. 

Nadrukkelijk moei worden gesteld dat het gaat om een demonstratieproject. Het park moet in 

de eerste plaats demonstreren of windenergie-opwekking op zee technisch mogelijk en haalbaar is 

en (pas) in de tweede plaats wat de effecten van liet park op het milieu zijn. Hoewel in het MER 

vooral de eventuele negatieve milieueffecten worden belicht, gaat van het windpark bovenal 

een positief milieueffect uit, namelijk de opwekking van duurzame, schone energie. 

In dit MER worden zes mogelijke locaties voor het windpark onderzocht op de milieu-effecten. 

De alternatieven zijn weergegeven in figuur 1.2. De onderbouwing van de localtekeuze en een nadere 

beschrijving van de alternatieven is opgenomen in hoofdstuk 4. 

1.4 Van plan tot park 

Het voorliggende locatie-MER vormt een onderdeel van een uitgebreid proces dat is begonnen met 

het opstellen van een Haalbaarheidsstudie naar het windpark in 1997 (zie figuur 1.3). 

Locatie-MER 

Dit MER is opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over de locatie van het windpark. 

De Haalbaarheidsstudie bevat daarvoor onvoldoende informatie. De inhoud van het iocatie-MER is 

beperkt tot de noodzakelijke informatie voor de locatiekeuze in de partiële herziening van het SEV-ll. 

De innchtingsaspecten van het park zullen in dit MER slechts aan de orde komen voorzover ze van 

belang zijn voor de locatiekeuze. Centraal in de te volgen procedure rond het locatie-MER staat 

de koppeling tussen de procedure voor de milieu-effectrapportage en de pkb-procedure. De koppeling 

tussen beide procedures komt tot stand door het milieu-effect rapport en de ontwerp-pkb gelijktijdig 

ter visie te leggen (zie figuur 1.4), 

Inrichtings-MER 

Na de afronding van het locatie-MER en de partiële herziening van het SEV-ll is nog een aantal andere 

besluiten vereist alvorens tot de uitvoeringvan het project kan worden overgegaan. Zo zal de Minister 

van V&W in overeenstemming met de Minister van VROM een vergunning moeten verlenen krachtens 

de Wet milieubeheer. Ter voorbereiding van deze vergunningverlening zal naar verwachting verder 

milieu-onderzoek plaats vinden, mogelijk' in het kader van een m.e.r,-procedure voor de innchting van 

het NSW op de locatie uit de herziene pkb. Dit milieuonderzoek c.q. deze inrichtings-m.e.r. heeft tot 

doel de milieu-effecten te bepalen van de verschillende wijzen waarop het park kan worden ingericht. 

Daarnaast is voor de oprichting van het windpark en het leggen van kabels binnen de territoriale 

wateren een vergunning nodig krachtens de Wet beheer njkswaterstaalswerken (Wbr), Voor de aanleg 

van de kabel op land zal mogelijk het betreffende bestemmingsplan van de betrokken gemeente(n) 

moeten worden gewijzigd (op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening). In sommige gevallen zal 

het bestemmingsplan bovendien een aanlegvergunning eisen voor de aanleg van elektriciteitskabels 

op land. In andere gevallen zal een vrijstelling van de gebruiksbepalingen behorende bij het bestem

mingsplan nodig zijn. Ook bij andere overheden (zoals waterschappen, het Hoogheemraadschap of 

andere beheerders van gebieden langs de kust kan de aanvraag van een vergunning of een bepaalde 

ontheffing nodig zijn. Afhankelijk van het tracé van de kabel op land en de eigendomsverhoudingen 

van de gebieden langs dit tracé is tenslotte ook privaatrechtelijke medewerking nodig. 

Bq amorf van hal iwKes «DOf da touIanlKonw^ van nat NSW n 1997 1399 ncra •ooinen Oat niet alleen vow de onlsnwuxing v«i Oe locatie-
ktuiB n n m.e.r-procedura 20u worden doorlopen, maar ook voor Oe innchung van rtel Etarti. In de penade i\s ae puDlicarie van de Siarrnolrl>e, 
tifdens hel opaltflen van Olt MER en bij Oa voorMrekdiog van hel PK&be&luil. ia Itet BesluiT m.e.r. 1994 echler gewijzigd. Als gevolg danrvao i? hel 
opnchlen vv i een «m^Mrfc niel iDnderm«er m.e.r. plichiif; meer. Wel is de acTivleil t>eooriKiingspf>chtig Dit houd) m dit gevpl m dal tm rde voot-
bereiding vanf da vflTgunningvedeninK hel tjevoeftde ger0>; 7al tKttnrdelun 'tlvoat ae innchting v,kri h^i park een m.e.r.-priNibduie dcxirlupefi rnoel 
wofden. Vaohiggffna k>catie-M£^ lioudl er rekening mte dAi leo hefueve VOO veiOere beïluiivorming en vergunniiigverleTLing een mnchtings-MEn zal 
mirden opgesteld, danvrel een veigeljhEiaar natie' milieu onder zoek zal plaats moeten vinden. Dal belekent dal daar waar m dil MER gesproken 
wordt over ean ir^nclitingi-MER, ook een vergelijkliaar milieuorutörroek mügelijk is. 



Figuur 1.2 De mogeliike locaties roor het NSW (de begren/ing van de locaties is indicatief) 



Wanneer hel park schadelijk blijkt te kunnen zijn voor "het natuurschoon, voor de natuurwetenschap

pelijke betekenis van het beschermd natuurmonument of voor dieren of planten in het beschermd 

natuurmonument of het beschermd natuurmonument zal ontsieren" (artikel 12 Natuurbeschermings

wet) dan IS een vergunning van Gedeputeerde Staten (of in sommige gevallen de Minister van LNV) 

nodig. Hierbij kan het ook gaan om de zogenoemde 'externe werking' van een beschermd natuur

monument: ook voor ingrepen die plaatsvinden buiten een monument, maar die wei schadelijk zijn 

binnen het monument is een vergunning nodig. Op grond van de Elektriciteitswet (Ministerte van EZ, 

1998b) moet de beheerder van hel elektnciteitsnet toestemming geven voor de aansluiting van 

het park op het elektriciteitsnet. 

Procedure 

De te volgen procedure ziet er in hoofdlijnen als volgt uit: 

Fase 1: Startf ot/t/e en richtlijnen 

De publicatie van de staf tnotitie vormt het startpunt van de m.e.r.-procedure. De startnotitie heeft 

van 13 juli tot en met 18 september 1998 ter inzage gelegen. Mede op basis van de inspraakreacties 

op de startnotitie heeft öe Commissie m.e.r. op 21 oktober 1998 haar advies voor nchtlijnen voor 

het MER uitgebracht. De nchtlynen zijn op 25 maart 1999 door het bevoegd gezag vastgesteld-

Fase 2: Onóerzoek en planvotming 

In de fase van onderzoek en planvorming vindt de uitvoering van het milieu-effectonderzoek plaats 

en worden het MER en de ontwerp-pkb opgesteld. 

Fase 3: insprBak en advies 

Als het bevoegd gezag het afgeronde MER aanvaardbaar acht, wordt het ter inzage gelegd'. Wnaf 

dit moment wordt de inspraakprocedure voor hel MER gekoppeld aan de inspraakprocedure voor 

de ontwerp-pkb. Beide worden minimaal 4 weken en maximaal 12 weken ter inzage getegd. In deze 

penode zal het t>evoegd gezag een hoorzitting organiseren. Uiterlijk 5 weken na de inspraaktermijn 

volgt het toetsingsadvies van de Commissie-m.e.r. over hel MER. De ontwerp-pkb is dan, binnen 

12 weken na de inspraaktermijn, onderwerp van overleg lussen hel bevoegd gezag en de t>esturen 

van de betrokken provincie(-s), gemeenten en waterschappen- Het bevoegd gezag kan de VROM-Raad 

verzoeken om advies uit te brengen over de ontwerp-pkb- De inspraakreacties en het bestuuhijk 

overleg kunnen leiden tot wijzigingen in de ontwerp-pkb- Het MER wordt in principe niet meer 

gewijzigd. 

Fase 4: Besiuitvorming 

Na het toelsmgsadvies en het bestuurlijk overleg kan de Ministerraad de pkb vaststellen. Dit kabi

netsstandpunt wordt ter goedkeunng toegezonden aan öe Tweede Kamer. De penode van inspraak 

tot de toezending van hel kabinetsstandpunt aan de Tweede Kamer beslaat maximaal 9 maanden en 

5 weken (zie figuur 1.4). Op voorstel van de Tweede Kamer kan de pkb-tekst nog wijzigen. Als daarna 

de Eerste Kamer niet binnen 4 weken lol behandeling besluit, wordt het plan geacht te zijn goed

gekeurd. Als zowel de Tweede ais de Eerste Kamer de partiele herziening van de pkb hebben 

goedgekeurd, wordt deze wederom ter inzage gelegd. Vanaf dit moment is de pkb van kracht en kan 

beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Z DmdM bU 1 » » pkb/m.a.r.-prDcsduta d» lrlD«Mlnani« tsinna bevoegd geiag is. nwnslijk de nJkioMrhald. wsMt hel MER InUin beoDrOHld. 
Voor dB beoorOelïig van nel MER gelden gsen wMtalIJke lerniljnwi Publicatie van net MER belehenl del net bewegd geiag het mllteirellecIrBPPori 
M n r u M M l r i l d i L 



Haalbaarheidsstudie 

Startnotitie 

Locatie-MER 

Locatlebesluit In SEV-2 

Inrichtings-m.e.r 

Vergu n n i ngve rie n I ng 

Uitvoering 

In 1997 is in opdrachl van Novem een haalbaar-

heiüssludie uitgevoerd naar een windpark in zee. 

Uil deze siudie bleek dal een wmdpark in zee mei 

een omvang van 100 MW onder bepaalde voorwaar 

den economisch haaibaai is en kan tekenen op 

bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. Ook uit 

oagpunl van ruimtelijke ordening en milieu bleken 

er geen onoverkomelijke problemen Ie zijn. 

Op basis van de haaibaarheiüssiuOie hebben de 

ministers van EZ en VROM beslolen om een locatie 

voor hel windpark aan te wijzen en vast Ie leggen In 

het SEV-2. Daartoe moei de procedure van de m.e.r. 

worden doorlopen. Me! hei uiibrengen van de 

"Startnotitie Localiekeuze demonstratieproiect Near 

Stiore Windpark" op 16 juni 1998 is deze procedure 

gestart. 

In tiet vooniggende MER voor de locaitekeuze worden 

de milieu-effecten van de verschillende locatie-alter

natieven worden onderzocht. Aan de hand niervan 

zullen de locaties met elkaar worden vergeleken. 

Mede op basis van de resultaten uit het locatie-MER 

zal de ministerraad in een partiele herziening van de 

pkb/SEV-2 een beslissing nemen over de locatie van 

nel wmdpark. 

Wanneer de locatie van het windpark is bepaald, 

zullen in een zogenaamde inrlcntings-m.e.r. de milleu-

effeclen van verschillende inrichtingsalter nat leven 

voor nel park worden onderzocht. Mede op basis van 

deze m.e.r. zal de inrichting van het park worden 

bepaald. 

Nadat de locatie en de innchting van het park zijn 

vastgesteld, kunnen de benodigde vergunningen voor 

de realisering van hel park worden aangevraagd-

Tenslotte kan t>el wirvjpark worden aangelegd. 

FIBüur 1.3 Van Haalbaar Hei Osstud Ie tot üitvaering 

fase 5: Uitvoeringen evaluatie 

Na goedkeuring van het locatiebesluit kunnen de noodzakell|ke vergunningen worden aangevraagd. 

Voor het besluit om deze vergunningen te verlenen moet mogelijk opnieuw een m.e.r.-procedure 

worden doorlopen, een innchtings-m.e.r. (zie voetnoot 1). Als de vergunningen zijn verleend, kan met 

de realisering van het windpark worden begonnen. Een evaluatie-onderzoek moet uitwijzen of de daad

werkelijke milieugevolgen van het windpark overeenkomen met de voorspelde gevolgen in het MER, 

In hoofdstuk 6 zal een aanzet worden gegeven voor een programma van zo'n evaluatie-onderzoek. 



MER 

Termijnen IN/BG 

Startnotitie 

4 w 

9w 

13 w 
(+max. 
8w) 

I t o t 
3m 
+ l m 

5w 

Opstellen 
MER 

Bekend
making 

MER 

Evaluatie 
milieugevolgen 

Anderen 

Bekend
making 

' ' 

Inspraak/ 
advies 

' 1 ' 

Advies 
richtlijnen 

Cmer 

' ' Richtlijnen 

Inspraak/ 
advies 

Toetsings
advies 
Cmer 

Planologische kernbeslissing {art. 2a WRO) 

IN/BG Anderen 

Mededeling 
voornemen 

Opstellen 
ontwerp-pkb 

Bekend
making 

ontwerp-pkb 

Inspraak 

Bestuurlijk overleg 

Advies 
RARO 

Vaststelling 
door 

ministerraad 

Toezending 
aan TK ter 

goedkeuring 

goedkeuring 
TK 

goedkeuring 
EK 

Ter inzage 
legging 

Beroep 

Termijnen 

I t o t 
3m 

+ lm 

3m 

9m 
+5w 

6w 

Piguur l. ' l Procedure en koppeling van MER en pkb 

Brorii Hsndteiding m.e.r.. 1994 



1.5 Leeswijzer 

Dit MER bestaat uit twee delen. 

Deel A: Kader en hoofdlijnen 

Deel A, het algemene deel, schetst het complete kader voor dit MER, Hoofdstuk 2 bevat de onder

bouwing van het voornemen van de Ministeries van EZ en VROM om de voormaarden te scheppen 

voor de ontwikkeling van een windpark in de Noordzee. In dit hoofdstuk komen ook de leerdoelen 

van het demonstratieproject aan bod. In hoofdstuk 3 wordt het internationale en nationale beleid dat 

relevant is voor het voornemen beschreven. Daarbij wordt uitgebreid ingegaan op de zogenaamde 

'beschermingsformules' uit het Structuurschema Groene Ruimte en de Vogel- en Habitatrichtlijnen. 

In de laatste paragraat van hoofdstuk 3 worden de onderwerpen gepresenteerd aan de hand waarvan 

In dit MER de milieu-effecten zullen worden voorspeld. Hoofdstuk 4 geeft een nadere toelichting op 

de voorgenomen activiteit, een overzicht van de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de locatie 

van het windpark en een beschrijving van de geselecteerde locaties en de daarbij horende inrichtings

varianten. 

Daarnaast bestaai deel A van het MER uit een vergelijking van de locaties voor het windpark en uit 

een aanzet voor een evaluatieprogramma. Dit gedeelte is gebaseerd op de resultaten van de effect

voorspelling, die in deel B van het MER worden behandeld. In hoofdstuk 5 worden alle effecten van 

de verschillende locaties op een nj gezet, zodat de locaties met elkaar kunnen worden vergeleken. 

Dit moet leiden tot antwoorden op de vragen welke locaties en welke inhchtingvan het park 

(op hoofdlijnen) vanuit het milieu gezien de voorkeur verdient. Ook wordt aangegeven of er mitige

rende maatregelen zijn waarmee negatieve milieu-effecten kunnen worden verminderd. 

Het doel van het NSW is om te teren over windenergie-opwekking verder op zee. Daarom neemt 

evaluatie een belangrijke plaats in tijdens de aanleg en het gebruik van het windpark. Op basis van 

de leerdoelen die in dit MER zijn geformuleerd wordt m hoofdstuk 6 een aanzet gegeven voor het 

evaluatteprogramma. 

Deel B: Effectvoorspelling 

Deel B betreft de effectvoorspelling. Gekozen is voor een aspectsgewijze indeling. Aan ieder milieu

aspect is een apart hoofdstuk gewijd. Aangezien het windpark bovenal moet leiden tot een reductie 

van de C02-emissie. wordt begonnen met de voorspelling van de positieve milieu-effecten. Het gaat 

hier om meer dan alleen de vermeden emissies: ook de positieve effecten voor het onderwaterleven 

en de recreatie komen aan bod. In de volgende hoofdstukken worden de te verwachten negatieve 

effecten belicht. Hoofdstuk 8 betreft het milieu-aspect vogels, hoofdstuk 9 betreft de effecten op 

het landschap, de effecten op kust en zee komen aan de orde in hoofdstuk 10, gevolgd door de 

effectvoorspelling voor het onderwaterleven. Hoofdstuk 12 bevat de voorspelling van de mogelijke 

effecten op de veili^eid in verband met scheepvaart en in hoofdstuk 13 wordt ingegaan op geluid 

dat het NSW zowel boven als onder water kan produceren. Omdat het wmdpark ook belangrijke 

effecten kan hebben op andere functies die gebruik maken van de Noordzee (bijvoorbeeld de visserij 

of olie- en gaswinning), wordt m hoofdstuk 14 ingegaan op de mogelijke effecten voor de diverse 

betrokken gebruiksfuncties. Hoofdstuk 15 geeft een beschrijving van de mogelijke effecten die 

de elektriciteitskabel tussen het park en het landelijk elektriciteitsnet op het vasteland kan hebben. 

Deel B wordt afgesloten met een nadere toelichting op enkele belangrijke economische en technische 

aspecten van het NSW. 



2 . PROBLEEMSTELLING EN DOEL 

2.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk bevat de toelichting op het voornemen van de Ministeries van EZ en VROM om de 

voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van een windpark in de Noordzee m de nabijheid van 

de Nederlandse kust. Allereerst is in paragraaf 2.2 het nut en de noodzaak van het NSW belicht. 

Speciale aandacht is daartij besteed aan de leerdoelen van het demonstratieproject. Hieruit zijn 

vervolgens in paragraaf 2,3 de probleemstelling, het doel van het voornemen van het MER afgeleid. 

2.2 Nut en noodzaak van het project 

In het kader van de m.e.r. is het van belang om het maatschappelijk belang (of; het nut en de 

noodzaak) van de realisering van het project toe te lichten. Duidelijk moet worden of windparken 

nodig zijn, en of windparken op zee nodig zijn. Dit is met name van belang omdat de voorgenomen 

activiteit zal plaatsvinden in een gebied dat belangrijke natuur- en landschappelijke waarden heeft. 

Het Nederlandse deel van de Noordzee geniet speciale bescherming op basis van het vigerende 

(inter)nationale beieid (zie kader 2.1 en hoofdstuk 3: de Vogel- en Habitatrichtlijn en het 

Structuurschema Groene Ruimte). 

Beschennlngstormules en zwaarwegend maatschappelijk belang 

Op de Noordzee zijn zogenaamde Msctiermmgslormules van toepassing, waarmee de overheid aangeeft tioe 

zij bepaalde waardevolle gebieden |en/of soorten fora en fauna) wil beschermen legen ingrepen die de waariie 

aantasten. In de besctiermingsgebieden mogen activiteiten alleen plaatsvinden wanneer er geen sprake Is van 

aantasting van de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied, tenzij sprake is van een zwaarwegend 

maatschappelijk belang om r>ei voornemen te realiseren en kan worden aangetoond dat de activiteit niet elders 

of op een andere wijze kan plaatsvinden. Vanwege öe beschermingstormules die op de Noordzee van toe

passing zijn. IS een analyse van nut- en noodzaak extra van belang. 

Ka<K( 2.1 Beschermingstoifnules en iwawwegend maatschappeliik Oelang 

De analyse van het nut en de noodzaak van het NSW vindt plaats aan de hand van de volgende 

vier vragen: 

1 . Waarom duurzame energie? 

2. Waarom windenergie? 

3. Waarom op zee en niet op land? 

4. Waarom een demonstratieproject? 

2.2.1 Waarom duurzame energlo? 

Voor de onderbouwing van de behoefte aan duurzame energie zijn het internationale en nationale 

beleidskader en internationale verdragen nchtinggevend. Zowel internationaal als nationaal zijn 

doelstellingen geformuleerd voor het voorzien in de energiebehoefte. In internationaal opzicht is het 

streven naar duurzaamheid in diverse verdragen vastgelegd. Belangrijk tn dit kader is vooral het inter

nationale klimaatbeleid. Dit is vastgelegd in het verdrag van Kyoto (1997). Het streven naar 

duurzaamheid staat hierbij centraal. 

Ook in het nationale milieubeleid staat het begrip duurzame ontwikkeling centraal. Het kabinet noemt 

als één van de uitdagingen voor de planpenode van het Nationaal Milieubeleidsplan 3 (NMP3, 
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Ministerie van VROM, 1998a, pagina 40) 'het verminderen van de emissies die samenhangen met 

het fossiele energiegebruik (vooral CO2) door onder andere energiebespanng en een grotere inzet 

van duurzame energie, conform hel Actieprogramma 'duurzame energie in opmars". Volgens het 

Actieprogramma (Ministerie van EZ, 1997) is een meer duurzame energiehuishouding van belang 

vanwege enerzijds toenemende emissies en anderzijds uitputting van voorraden fossiele energie. 

In de Nederlandse wetgeving is het belang van duurzame energieopwel<king onderstreept. In de 

Elektriciteitswet (Ministerie van EZ, 1998b. artikel 50) is opgenomen dat producenten en leveranciers 

tot taak hebben, "mede gelet op het belang van de bescherming van het milieu, te bevorderen dat 

elektriciteit door tienzelf en door afnemers op doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze 

wordt geproduceerd of gebruikt'. 

Verminderen broeikasgassen 

Het beperken van 6e klimaatverandering door vermindering van de uitstoot van CO2 en andere broei

kasgassen vormt één van de centrale doelstellingen van het internationale en nationale milieubeleid. 

Volgens het verdrag van Kyolo heeft de Europese Unie zich verplicht gesteld tot een reductie van 

8 procent van broeikasgassen ten opzichte van het niveau in 1990. Binnen de Europese Unie is een 

interne lastenverdeling overeengekomen. Nederland neeft zich verplicht tot een emissiereductie van 

6 procent in de periode 2008-2012 ten opzichte van 1990-1995 (Zie: Ministerie van VROM, 1999). 

Dit komt neer op een reductie van 50 Megaton^. In overeenstemming met de afspraken op Europees 

niveau mag Nederland dit voor 50 procent via projecten in Nederland bereiken en voor 50 procent vla 

de Kyoto-mechanismen met projecten in tiet buitenland. Zodoende gaat het om een reductie van 

25 Mton aan broeikasgassen binnen Nederland. 

De energiesector is voor meer dan 20 procent verantwoordelijk voor de uitstoot van deze broeikas

gassen (zie Ministerie van VROM, 1998a). Een vermindering van de emissies van deze sector kan 

worden bereikt door energiebesparing en een grootschalige inzet van duurzame energiebronnen, 

In de Derde Energienota en in het Actieprogramma is als kabinetsdoelstelling opgenomen om in het 

jaar 2000 3 procent van het Nederlands energieverbruik te dekken door duurzame bronnen als zon, 

wind en water. In het jaar 2020 moet de bijdrage van duurzame energie zijn gestegen tot 10 procent. 

Na 2020 zal dat aandeel verder moeien stijgen, maar daarover zijn nu nog geen concrete uitspraken 

vastgelegd in het beleid. In de Uitvoenngsnota klimaatbeleid (Ministerie van VROM, 1999) geeft het 

kabinet aan dat op de lange termijn C02-reducttes in eigen land een steeds grotere rol in het beleid 

zullen moeten spelen. "Uiteindelijk zullen emissies van broeikasgassen vergaand moeten worden 

gereduceerd om verstoring van het klimaatsysteem door menselijke activiteiten te voorkomen. (...) 

In de loop van de volgende eeuw moeien mondiale emissiereducties met een omvang van 50 è 

75 procent worden bereikt. (...) C02-reducties van de benodigde omvang zullen alleen te behalen zijn 

als op langere termijn overgegaan wordt naar een energievoorziening die veel minder CO2 emitteert. 

(...) Klimaatneutrale energiedragers moeten op zo kort mogelijke termijn integraal onderdeel worden 

van al hel staande (technologie en energie) beleid". 

Beperken kwetsbaartieid energievoorziening 

Een tweede argument voor duurzaam beheer en dus een grotere inzet van duurzame bronnen is de 

wens om te komen tol een beperking van de kwetsbaarheid van de Nederlandse energievoorziening, 

'De Europese afhankelijkheid van een beperkt aantal energie-leverende landen zal toenemen, gene

raties na ons dreigen minder keuzemogelijkheden te hebben dan wijzelf (Ministerie van EZ, 1999. 

pagina 7). Nederland heeft een relatief grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (85 procent 

van de totale energievoorziening), terwijl de economie relatief energie-intensief is. Door verbreding 

van de energievoorziening, onder andere door een optimale inzet van duurzame energiebronnen, 

kan de kwetsbaarheid worden verminderd. 

3 Deemiïïif i in Fier üusiajiiiir 1990 wa^ 219 Wion Dt vf-rpiicnririg vanG proceni redLKTiiü komt owi f i tn mal een BIHISSH! van 206 Mion lu 3010. 
Uit£dard« vur> « H I ïLenariD vari 3,3 pnïceni ecun[Kni«ci>e gtuei en rekening r>oudeiKi met het tof nv toe ^evoerae klimaatbeteid tintüx fm 
eniiSïkefuvuBu H n COï«c|uivaJealen [CO^^ql voDf 3010 geidvH op 356 Mlon. Nederland rT>ae1 dus eer\ reductie twretlien van 50 Vton COjfiq. 
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Conclusie 

De belangrijkste reden om voor duurzame energiebronnen te kiezen zijn de toenemende emissies van 

fossiele energiebronnen. Zowel internationaal als nationaal staan de milieuproblemen die dit veroor

zaakt in het middelpunt van de aandacht. Nederland is in dat kader verplichtingen aangegaan om 

de uitstoot van CO2 te reduceren. Een tweede reden is dat de afhankelijkheid van fossiele energie

bronnen de (Nederlandse) energievoorziening kwetsbaar maakt. 

2.2.2 Waarom windenergie? 

Als antwoord op het dreigende klimaatprobleem en om de energievoorziening op langere termijn 

veilig te stellen, wil het kabinet de beleidsinspanning richten op het creëren van een meer duurzame 

energiehuishouding. Het beleid omval drie lijnen (Ministerie van EZ. 1996, pagina 29): "het steeds 

rationeler gebruik van energie en materialen, de ontwikkeling en toepassing van duurzame energie

bronnen, en verdere verbeteringen in een meer duurzame richting van andere energiebronnen 

(efficiënte, schone en veilige opwekking)". Het voornemen voor een NSW past binnen dit beleid. 

Er zijn diverse vormen van duurzame energie. In het Actieprogramma worden acht opties onder

scheiden die voor Nederland relevant zijn. De verschillende opties kunnen in twee groepen duurzame 

energiebronnen worden onderscheiden: de bronnen met een verzadigingspunt over 10 tot 20 jaar 

('duurzaam begrensd') en de bronnen met een groeipotentieel begmnend na 2015 ('duurzaam 

expansief). 

Windenergie op land, warmte-opslag, afvalverbranding en waterkracht vallen onder de categorie 

'duurzaam begrensd'. Aanvankelijk vormen deze bronnen nog een belangrijk deel van de duurzame 

energie-inzet voor de productie van elektriciteit: in 2010 nog meer dan 80 procent (Ministerie van EZ, 

1996). Het potentieel van deze bronnen is echter beperkt. De verwachting is dat na 2010 het poten

tieel van de groep 'duurzaam expansief' sterk zal stijgen en daarmee een steeds groter aandeel van 

de duurzame energie-inzet zal vormen. Er wordt vooral veel verwacht van fotovoltaische zonne-energie 

en biomassa (Ministerie EZ, 1996). 

De opwekking van windenergie op zee wordt in de Derde Energienota niet expliciet genoemd als 

duurzaam expansieve energiebron. Uit een recente studie (Novem, Plaatsingsplan Buitengaats, 1999) 

blijkt niettemin dat er in beginsel een groot technisch potentieel voor windenergie bestaat op het 

Nederlandse deel van het continentaal plat. Dit potentieel is dermate groot, dat windenergie op zee 

gerekend kan worden tot de groep duurzaam expansieve energiebronnen. 

De ontwikkelingen van deze twee hoofdgroepen van duurzame energiebronnen zijn geïllustreerd in 

figuur 2.2. De snelheid waarmee de verschillende duurzame energiebronnen worden ingezet hangt 

af van maatschappelijke, politieke, technische en financiële factoren en verloopt dus niet lineair. 

expansief 

begrensd 

1990 3000 2010 2 0 2 0 2 0 3 0 2 0 4 0 2 0 5 0 

12 

Hguuf 2.2 Ontmkkelinfi van de twee groepen Ouutiame ewfBiebronrten 'duurzaam begrensd' en duuriaatn expansief' 

van 1990 lot 2050 

Broni Ministerie van EZ, 1996 



Om de doelstellingen ten aanzien van een duurzame energievoorziening te kunnen bereiken is 

een forse bijdrage vanuit alle opties voor duurzame energie noodzakelijk. De verwachte bijdrage van 

de verschillende opties voor duurzame energie aan Oe totale energievoorziening is weergegeven 

in tabel 2.3. 

EnwgMiran 2000 2007 2020 

Winoenuigif 

Fdovonaische ionne«neigie 

Afval en biomassa 

WateOiiacht 

Thermische zonne-energie 

Omgevingswarmte (wermtepompenj 

EnefgieH^csIsg 

Aardwarmte 

impOft NDOtse watetkracht 

1& 33 45 

1 2 10 

54 8S 120 

1 3 3 

2 S 10 

T so 6S 

2 8 15 

- • 2 

. 16 18 

TsMt MjanK» Mn «MTtfavooniMilnf In PJ 83 204 288 

lebet 2.3 Bijdrage van duurzarrw energie aan de energievoorzieninB lln PÖIB Joule), uitgesplitst naar vorm van duuriame energie 

Bron: Minislene van EZ. 1997 

Naar verwachting zal de doelstelling van 10 procent duurzame energie in belangrijke mate gereali

seerd worden door een duurzame opwekking van elektriciteit (Ministerie van EZ. 1996. pagma 49). 

Alleen de opties windenergie, fotovoltalsche zonne-energie. biomassa en waterkracht zijn geschikt 

voor elektriciteitsopwekking. De andere opties zijn voor warmte- en koude- productie, 

Fotovoltalsche zonne-energie (zon-pv) wordt gezien als de belangrijkste duurzame elektriciteitsoptie 

voor de verre toekomst (Ministerie van EZ, 1997). Vooralsnog is de kWh-prijs van zon-pv echter erg 

hoog. Gelet op de verwachte prijsontwikkeling wordt pas na 2020 een echte doorbraak voorzien. 

Voor energiewinning uit biomassa is de doelstelling een groei van de bijdrage van bijna 23 Pèta Joule 

(PJ) in 1995 tot 120 PJ in 2020. De huidige kostprijs is een knelpunt voor verdere doorgroei, evenals 

het ontbreken van een specifieke markt voor biomassabrandstoffen. Voor energiewinning uit water

kracht is de potentie beperkt. In 1996 bedroeg het vermogen 37.6 MW. Het maximaal te verwachten 

waterkrachtvermogen in Nederland bedraagt volgens het Ministerie van EZ circa 53 MW. Dit leidt tot 

een groei van de bijdrage van 1 PJ in 1995 tot 3 PJ in 2020. Voor de realisehngvan nieuwe water

krachtcentrales is een knelpunt dat de centrales invloed uitoefenen op de visstand in de rivieren. 

Net als de andere opties kent ook windenergie knelpunten om uit te groeien tot een volwaardige 

vervanger van energie uit fossiele brandstoffen. Hel Ministerie van EZ (1996, pagina 52) constateert 

dat er voor windenergie een plaatsingsprobleem is: "Qua kostpnjsontwikkelmg en industriële positie 

ligt windenergie goed op schema. Het komt er nu op aan om te komen tot een gestaag tempo van 

Investeringen van ongeveer 100 MW per jaar". 

Om de plaatsing van windturbines te stimuleren en de kostprijs van windenergie verder te verlagen, 

fs het meerjarenprogramma Toepassmg Windenergie in Nederland opgesteld (TWIN-2. Novem, 

1996a). In TWlN-2 zijn de doelstellingen uit de Derde Energienota als uitgangspunt genomen. 

Dit zijn het streven naar een gestaag groeitempo van ongeveer 100 MW per jaar en naar een bijdrage 

van windenergie aan uitsparing van fossiele brandstof van 33 PJ in 2007 en 45 PJ in 2020. 

Deze jaarlijkse brandstofbesparing van 45 PJ is naar schatting te bereiken met 2.750 MW wind

turbinevermogen in 2020 (zie tabel 2.4). 
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lOM OpgeUBld/VBrwBCltt vermogen (MW) BMparbie primaha brartvM (PJ) 

1990 

1995 

2000 

2007 

2030 

50 

250 

750 

2.000 

2,750 

0.B 

4 

12 

33 

45 

Tabel 2,4 (BeoogOel ontwikkeling van nel opgestelde vermogen aan winOenergie 

Bion: Ministerie van EZ. 1997 

Hoewel nog geen kwantitatieve doelstellingen zi)n geformuleerd voor de periode na 2020, zal 

het opgestelde vermogen aan windenergie ook na 2020 sterk moeten stijgen. Dit kan een belangrijke 

bijdrage leveren aan de vergaande reductie van broeikasgassen die het rijk in de loop van 

de volgende eeuw beoogt (zie paragraaf 2,2.1). De doelstelling van 2.750 MW in 2020 is dus geen 

einddoel. 

Liberalisering en internationalisering van de markt 

De markl voor duurzame elektriciteit is sterk in ontwikkeling door de tiberalisenng en de ontwikkeling 

van een Europese markt. "De integratie van elektnciteilsmarkten impliceert dat de stimulering van 

duurzame elektriciteit moet worden bezien in het licht van de interne markt" (Ministerie van EZ. 

1999), "Offshore windenergie is de komende 20 jaar de energiebron met het beste perspectief om 

grootschalig duurzame elektriciteit op te wekken" (Novem, 1999). Voor andere bronnen, als water

kracht en zonne-energie, is de potentie in andere landen groter. De concurrentie van duurzame 

energie c.q, offshore windenergie met conventionele energie zal echter zwaar zijn (zie kader 2,5), 

Berekeningen laten zten dat met offshore windenergie het grootste voordeel kan worden behaald bij 

wmtJturbines van 3 MW (Novem, 1999), Een windpark van circa 1.900 MW leidt dan tot kWh-kost-

prijzen in de orde van 10 tot 14 cent. Dergelijke grote parken zijn alleen op zee te realiseren. 

Zelfs onder gunstige omstandigheden zullen windparken op zee elektriciteit duurüer produceren dan winOparken 

op land, die op hun Ijeurt al duurder elektriciteit produceren dan gas- en kolengeslookte centrales. Er komt 

daarom geen autonome marktvraag naar offshore windenergie tot starid. De huidige marVt voor duurzame 

energie is het resultaat van tiet overheidsOeleid, Voor de ontwikkeling van offshore windenergie is continuenng 

hiervan een noodzakelijke voorwaarde, bij voorkeur afgestemd in Europees kader. De Elektriciteitswet biedt 

hiervoor een aangrijpingspunt; de Minister van Economische Zaken Wan een minimum aanoeel duurzame 

energie bij eindgebruikers verplicht stelten. 

Bron: Movem. Plaatsingsplan Windturtines Buitengaats. 1999. 

Kader 2.5 Stimulenngst>eieia voof otlsnore wlndeneigte 

Concluste 

Het rijk erkent öat windenergie belangrijke potenties heeft als duurzame energiebron en daarom heeft 

zij in haar energiebeleid forse doelstellingen ten aanzien van windenergie opgenomen. Wmdenergie is 

op dit moment een van de meest rendabele opties voor duurzame energie en voor zowel de nabije als 

de verre toekomst een onmisbare optie. 

2.2.3 Waarom op zee en niet op land? 

Piaatsingsruimte op land 

In de Bestuursovereenkomst Plaatsingsproblematiek Windenergie (BPW) hebben het rijk en de zeven 

windrijke provincies in 1991 afgesproken dat in het jaar 2000 plaatsingsmogelijkheden beschikbaar 

zullen zijn voor 1.100 MW windenergie in deze provincies. De betrokken provincies hebben in hun 

streekplannen grotendeels aan hun verplichtingen un de BPW (zie tabel 2.6). 
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Provincis BPW-taakstelNnE 

tol 2000 

Gronirtgen 50 

Friesland 200 

Flevoland 125 

Noord-Holland 250 

Zuid-Holland 150 

Zeeland 250 

Noord-BraOani 75 

De feitelijke realisering blijft echter sterk achter bij de planning. In de Jaarrapportage Windenergie 

1998 concludeert het Ministerie van VROM dat het totale opgestelde vermogen eind 1997 325 MW 

bedroeg, dus ongeveer 33 procent van de doelstelling voor het jaar 2000. "De toename in 1997 was 

45 MW. ongeveer even veel als in 1996. £r werden echter in 1997 vrij veel oude turbines uit bedrijf 

genomen, waardoor het toenamesaldo voor 1997 lager uitkomt". Uit recente gegevens (zie tabel 2.6) 

blijkt dat per oktober 1999 het totale opgestelde vermogen in de zeven windrijke provincies 392 MW 

bedroeg (Wind Service Holland, 1999). 

Plaatslnesrulrnte GeiealiMatd 

bl straakplM tot l-10-iem> 

50 54 

200 65 

180 101 

120 57 

meer dan 150 43 

circa 250 44 

84 36 

Tabel 2.6 Ovedicni per provincie van taakstelling uit de BPW. plaalsingsmogellikheden opgenomen In het streekplan en daadwerkelijk 

gerealiseerde vermogen tol 110-1999 

Bion: Minisrsrii! van VROM, 1998b 

> Deze gegevens Jijn afkomstig van de internetpagina van Wind Service Holland nttp://nome.wis.nl/~win<]sn/stQIsnl,html), 

Gezien de ambitieuze doelstelling van 2.750 MW in 2020 is de ontwikkeling in het totale opgestelde 

windturbinevermogen zorgelijk. Het daadwerkelijk gerealiseerd vermogen blijft sterk achter bij 

de prognose, ondanks een forse Inspanning van de overheid. Als hét probleem geldt het tijdig 

beschikbaar komen van voldoende locaties (Ministerie van EZ, 1999). Dit komt enerzijds doordat 

windturbines concurreren met andere gebruiksfuncties en anderzijds doordat tal van bezwaarschhften 

worden ingediend tegen bestuurlijke besluiten over de plaatsing van windturbines. De evaluatie van 

de BPW (Novem. 1997c) stelt In feite dat de (planologische) plaatsingsruimte op land te beperkt is 

om substantieel meer vermogen op land te plaatsen dan nu is voorzien. 

Op basis van de huidige inzichten in de planologische ruimte wordt verwacht dat de grens voor het 

te installeren windturbinevermogen op land wordt bereikt vóórdat de overheidsdoelstelling voor het 

jaar 2020 (een jaarlijkse bran ds totbes par ing van 45 PJ) is gerealiseerd (TWIN-2, Novem, 1996a). 

Voor het bereiken van deze doelstelling Is naar schatting 2.750 MW windturbinevermogen nodig. 

De ruimte op land ligt in de ordegrootte van 1500 MW'' (Ministerie EZ, 1996) tot 2000 MW 

(Stichting Natuur en Milieu, 1997}. 

De benodigde ruimte kan, behalve in de kustprovincies, voor een deel worden gevonden op binnen

landse locaties. De beschikbare ruimte in de provincies in het binnenland is niet gekwantificeerd. 

Door de lagere windsnelheden zijn in het binnenland echter minder rendabele locaties te vinden. 

Er zijn hogere turbines nodig dan in de zeven windrijke provincies, die mogelijk leiden tot meer 

zichthinder en aantasting van het landschap. 

Voor het bereiken van de doelstelling voor 2020 is daarom op land onvoldoende ruimte beschikbaar. 

Maar ook voor de periode na 2020 mag worden verwacht dat er behoefte zal zijn aan plaatsings

ruimte voor windturbines. De verder beperking van broeikasgassen zal zich ook dan vertalen in een 

grote beleidsinzet op de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Tegen dit licht kan niet worden 

volstaan met de voorziene ruimte voor windturbines op land. 

Dit beireft de ruimte die wordt worilen In de kustprovincies. 

15 



Plaatsingsmimle op zee 

Met het oog op de voorgenomen ontwikkeling van windparken verder op zee is recentelijk onderzoek 

gedaan naar de technische, economische, ruimtelijke en juridische mogelijkheden daarvoor. 

Het Plaatsingsplan Wind Buitengaats (Novem, 1999) bevat de resultaten van dit onderzoek. 

In het Plaatsingsplan is voor offshore windparken een inschatting gemaakt van de beschikbare ruimte 

binnen het Nederlands Continentaal Plat (NCP| bulten de 12-mijlszone. Daarbij zijn alle gebieden met 

een gebruiksfunctie die niet is te combineren met een windpark uitgesloten en zijn de resterende 

gebieden getoetst op fysieke kenmerken, zoals bodemgesteldheid en waterdiepte. Als maximaal 

toelaatbare waterdiepte is ongeveer 20 meter (llws) aangehouden. De verwachting is dat op grotere 

waterdiepten de ondersteuningsconstructies veel duurder zullen zijn. 

Er blijkt dat op het NCP een gebied van ongeveer 680 km^ (bruto) beschikbaar is met een water-

diepte van maximaal 20 meter (llws). In totaal zou daar zo'n 4.000 tot 6.000 MW aan windenergie 

kunnen worden opgewekt. Hiermee kan, uitgaande van de huidige technologie (zie ook hoofdstuk 7 

Positieve milieu-effecten), een C02-reductle In de orde van grootte van 4.300 tot 6.400 kitoton 

worden bereikt. Door de grote afstand tot de kust (minimaal 22 kilometer c.q. 12 mijl) zullen 

de turbines nauwelijks of niet zichtbaar zijn. 

Voor het produceren van economisch rendabele elektriciteit uit windenergie, zullen de offshore wind

parken een minimale omvang van 600 MW krijgen, op te bouwen uit zeer grote windturbines. De tech

nische ontwikkeling van turbines van 3 MW is in volle gang. Het uiteindelijke doel is een turbine met 

een vermogen van 5 è 6 MW en een rotordiameter van circa 120 meter. In het Plaatsingsplan is 

een globale analyse van be investeringskosten gemaakt. Deze bedragen 4,5 tot 6.7 miljoen gulden 

per MW opgesteld vermogen. De investeringskosten van een windpark van 600 MW worden geraamd 

op 2.5 tot 3 miljard gulden. Een park met een dergelijke omvang zal jaarlijks tussen de 2.OO0 en 

2.350 GWh aan elektriciteit produceren. 
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1* Gron tm iJ 

Tiguur 2.7 Ruimieclaims Op de Noordzee en poteniiele ruimte voor otlstiore winder>eig>e 

Bron. Novem . 1999 
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Voor offshore pai1<en zijn onderhoudsarme windturbines van groot belang. De turbines zijn namelijk 

lastig te bereil<en en er zijn lange perioden waarin (door de weersomstandigheden) het uitvoeren van 

werkzaamheden op zee onmogelijk is. 

Het Plaatsingsplan geeft aan dat het Zeevaartverdrag van de Verenigde Naties een juhdische basis 

biedt voor de realisatie van dergelijk offshore windparken, maar dat nader onderzoek nodig is naar 

mogelijke consequenties van een aantal andere internationale wetten en richtlijnen. 

De belangrijkste kenmerken van offshore windparken zijn samengevat in tabel 2.8). 

Kenmertien van olfshoie windparken 

KanmeiliBn (on het wlndparh 

Localie 

Oimisng 

GeDiu'kSterrtnin' 

Water (»eple 

Atstand tot de kust 

Fasering 

In richt ira 

Buien 12.fnijlsn)De. binnen NCP 

Minimaal 600 MW 

Circa 2&25 iaat 

Gemiddeld circa 20 rrieter 

Minimaal 22 kitometer 

Nader Ie bepalen 

Nodei te bepalen 

Kenmerhen van de turtbiM 

Vermogen turbines 

RotortJiarTieter turturves 

Type furKtenng 

3 MW en eventueel 5 a 6 MW 

120 meter 

Afhankelijk van de «vateidieple 

Tabel 2.8 OverKht van de belangrijkste kenmerken van ottstKire windparken 

1 Technische levensduur van de turbines 

Conclusie 

Windparken op zee zijn noodzakelijk om in de toekomst te kunnen voorzien in de behoefte aan 

plaatsingsruimte voor windturbines. De zee lijkt daarvoor goede mogelijkheden te bieden. 

In technisch, economisch en juridisch opzicht is de plaatsing van windturbines op zee haalbaar. 

2.2.4 Waarom een demonstrathprofect near shore? 

De vraag naar het waarom van een near shore demonstratieproject behelst In feite twee vragen. 

De eerste vraag is die naar de reden voor het demonstratiekarakter van het project; de tweede vraag 

is waarom het om een near shore demonstratieproject gaat. Met andere woorden: als er plannen zijn 

om in de toekomst windparken offshore te realiseren, waarom is het dan nodig om nu een demon

stratieproject near shore te bouwen? 

Waarom een demonstratieproject? 

De belangrijkste reden voor een demonstratieproject is de behoefte aan technisch-economische 

kennis en ervaring met windparken op zee (Novem, 1997b). Op dit moment is er nog onvoldoende 

ervaring met het functioneren van de turbines op zee en In mindere mate met de funderingen 

(zie kader 2.9). Hoe reageren turbines op het zoute klimaat op zee, en wat is de windopbrengst 

wanneer het onderhoud op afstand onvoldoende werkt of de turbines door slecht weer op zee lange 

tijd niet zijn te bereiken? Het demonstratieproject moet antwoorden geven op een groot aantal van 

dergelijke vragen, voordat het technisch verantwoord en economisch mogelijk is om grotere wind

parken verder op zee te realiseren. 
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Zoals gesteld heeft Nederland nauwelijks of geen ervanng met windturtimes op zee. Alleen bij Medembllk 

(4 stuks) en bij Lelystad (28 stuks) staan in het IJsselmeer windturbines opgesteld. De turbines staan in ondiep 

water en vlakbij het vasteland, waardoor de situatie onvergelIjKisaar is met turbines op de Noordzee op enkele 

kilometers uit de kust. 

Ook iti het buitenland bestaat nauwelijks ervaring met windturbines op zee. In Denemarken is enkele Jaren 

geleden op de Oostzee het windpark Tuna Knob in gebruik genomen, bestaande uit 10 turbines van 0,5 MW. 

De situatie verschilt hier sterk van de situatie voor Oe Nederlandse kust, Technisch gezien is van belang dat Tuna 

Knob is aangelegd op een locatie met een veel stabielere bodem, geringere waterdiepte en een aantal werkbare 

dagen (van belang in verbarwl mei aanleg en onderhoud) dal een factor 3 hoger is dan in de Noordzeekustzone. 

Kader 2.9 Ervaringen mst windturbines oo zee 

Technische en andere onzekerheden zijn van grote Invloed zijn op de uiteindelijke kosten en opbreng

sten van een windpark. Grote risico's en onzekerheden leiden in het algemeen tot hogere kosten, 

omdat bi] voorbaat strenge technische eisen worden gesteld en omdat rekening wordt gehouden met 

eventuele tegenvallers die leiden tot onvoorziene kosten. De kosten van een windpark op zee worden 

daardoor zo hoog, dat het niet mogelijk is om een windpark economisch rendabel te exploiteren. 

Het demonstratieproject moet daarom vooral de kennis en ervaring op gaan leveren om reële techni

sche eisen te stellen om zo de kosten van toekomstige parken te beheersen. 

De kennis en ervaring die het NSW moet opleveren zijn vertaald in 11 leerdoelen. Het gaat in 

de eerste plaats om technisch-economische leerdoelen; deze worden nader belicht in hoofdstuk 4 

'Voorgenomen activiteit'. Naast de technisch-economische leerdoelen zijn er ook leerdoelen voor 

het milieu (zie ook kader 2.10). Deze leerdoelen zijn geformuleerd op basis van de kennis uit de 

Haalbaarheidsstudie en de kennis die in de loop van het MER is ontwikkeld. Het demonstratieproject 

moet derhalve inzicht verschaffen in (de leerdoelen): 

1. De noodzakelijke aanpassingen van windturbines aan het maritieme klimaat; 

2. De effecten van gecombineerde belasting van turbines door wind en golven; 

3. De invloed van funderingen op de morfologie; 

4. Het seriematig installeren en opereren van turbines op zee; 

5. De betrouwbaarheid van nieuwe, grotere windturbines (3-5 MW) 

6. De eisen aan een onderhoudsstrategie; 

7. De eisen aan een regelstrategie voor inpassing in het elektriciteitsnet; 

8. De voorspelbaarheid van de energie-opbrengst; 

9. De eisen aan nchtlijnen en rekenmodellen voor offshore windparken. 

10. De gevolgen van windparken op zee op milieu en natuur; 

1 1 . De mogelijkheden om de milieu-effecten van windparken op zee te beperken. 

Belangrijke leerdoelen voor het milieu betreffen de aspecten vogels, landschap en onderwaterleven. 

Een overzicht van deze leerdoelen, die tijdens het onderzoek voor het MER zijn ontwikkeld, is alvast 

opgenomen in kader 2.9, Een verdere toelichting op de achtergronden komt in de loop van het MER 

aan de orde. 

Waarom een demonstratieproject nearshore? 

De vraag is nu waarom het demonstratieproject niet gelijk offshore kan worden uitgevoerd. De belang

rijkste reden daarvoor zijn de veel hogere kosten voor de funderingen die offshore nodig zijn 

(zie bijlage C: STORK, 1997). 

Technisch gezien is het wel mogelijk om een fundering voor een windturbine te ontwikkelen die op 

grote afstand uit de kust in diep water kan worden gebouwd. Dit type fundering is echter veel duurder 

(een factor 3) dan de monopaal, een type fundenng dat in ondieper water kan worden gebruikt 

(STORK, 1999). De monopaal kan, met de huidige inzichten, op de meeste locaties zonder onaan

vaardbare risico's worden gebouwd in water van gemiddeld ongeveer 15 meter (llws) diep (zie voor 
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Belangrijkste leerdoelen voor de aspecten vogels, landschap en onderwaterleven 

Vogels; 

Verkrijgen van inzicht in aanvanngsrisico's; 

Vertïrijgen van inzicht in barrièrewerking: 

Verkrijgen van inzicht in verstonng. 

Landschap: 

\ferkrijgen van Inzicht in factoren d(e waardering van winOpark bepaten; 

Vferkrijgen van inzicht in de relatie tussen beeld simulaties en werkel ijkhei O; 

Verkrijgen van inzicht in de zichtbaarheid: 

Vert<r[jgen van inzicht in de invloed van afstand en de zichthoek op de waardering. 

Onderwaterleven: 

Verkrijgen van inzicht in de gevolgen van onderwatergeluid voor vissen en zeezoogdieren; 

Veriirijgen van inzicht in het (functioneren van een) refugium; 

Ven<rijgen van inzicht in de functie en diversiteit van aangroei op de funderingspalen. 

Kader 2.10 Samenvattend overwicht van óe leerdoelen voor de aSDecten vogels, landschap en onderwalerleven (oo basis 

van de resultaten van dit MER) 

nadere toelichting hoofdstuk 4 en 16). Een demonstratieproject, waarvoor een beperkte subsidie 

beschikbaar is gesteld en dat verder in principe economisch rendabel moet opereren, kan deze veel 

hogere kosten niet dragen en is derhalve aangewezen op een fundehng op een monopaal, en dus op 

gebieden met een waterdiepte van gemiddeld circa 15 meter (llws). Deze waterdiepten komen alleen 

dicht onder de kust voor (near shore) (zie figuur 4.5), 

Voor het verkrijgen van kennis en ervaring met windparken op zee is een ligging nabij de kust niet 

bezwaadijk. De kennis en ervanng die wordt opgedaan met een near shore windpark is sterk repre

sentatief voor en goed te extrapoleren naar een offshore windpark. Voor wat betreft bijvoorbeeld de 

fundering wordt weliswaar een ander type fundering gebruikt, er ontstaat niettemin wel het benodigde 

inzicht in (het samenspel van) de krachten van wind en water op het geheel van de fundering en 

de turbine. Deze kennis is van groot belang voor de verdere (technisch-economische) ontwikkeling 

van constructies voor windparken op zee. 

Vanuit de diverse milieu-aspecten bezien zijn er geen belangrijke redenen aan te voeren om eerst 

een near shore demonstratieproject te realiseren. De milieu-effecten van een near shore windpark 

zullen namelijk naar verwachting voor een deel verschillen van de milieu-effecten van een windpark 

offshore. Het gaat dan met name om de effecten op landschap, vogels en onderwatedeven (zeezoog

dieren). Om een goed inzicht te krijgen in de milieu-effecten zou dus eigenlijk een demonstratieproject 

offshore moeten worden gebouwd. Techni se h-economisch Is een demonstratieproject offshore nu 

echter niet haalbaar. 

Conclusie 

Om in de toekomst offshore windparken te kunnen realiseren, is een demonstratieproject near shore 

nodig. In Nederland en in het buitenland is onvoldoende technische kennis en ervanng over en met 

windturbines op de Noordzee en de economische ristco's voor een demonstratieproject offshore zijn 

te groot. Met het NSW kan de noodzakeiijke kennis en ervaring op het gebied van techniek en 

economie worden opgedaan. Daarnaast kan het park gegevens opleveren voor het bepalen van 

de effecten op het milieu verder op zee. 
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2.3 Doel van het NSW 

Nederland is in het kader van hel verdrag van Kyoto en daaruit voortvloeiende Europese afspraken, 

de verplichting aangegaan om de emissie van broeikasgassen in de periode van 2008 tot 2012 met 

6 procent te reducerer ten opzichte van 1990, Om aan deze verplichting te kunnen voldoen en om op 

termijn echte trendbreuken in de ontwikketing van de C02-emissie te kunnen bewerkstellingen, is 

onder meer een toename nodig van het aandeel duurzame energie ten opzichte van fossiele energie. 

Door deze diversificatie van energiebronnen kan tevens de kwetsbaarheid van de Nederlandse ener

gievoorziening worden verminderd. 

Windenergie blijkt in Nederland een belangrijke mogelijkheid voor de opwekking van duurzame 

energie. Het aantal windturbines dat op land kan worden geplaatst is op lange termijn echter onvol

doende om de beleidsdoelstelling, zo'n 2,750 MW in het jaar 2020, te bereiken. Naar verwachting 

kan op land een vermogen van 1,500 tot 2,000 MW worden bereikt. Om de beleidsdoelstelling te 

kunnen bereiken èn om ook na 2020 voldoende mogeli|kheden te creëren voor windenergie is de blik 

gewend naar de Noordzee. Er is echter nog nauwelijks of geen ervaring met het opwekken van wind

energie op zee. 

Doel van het voornemen 

De ontwikkelmg van technische kennis en ervanng met het plaatsen van windturbines op zee is 

essentieel voor het bereiken van de doelstellingen op het gebied van duurzame energie in het 

algemeen en windenergie in het bijzonder. De Ministers van £2 en VROM hebben daarom het 

voornemen om nabij de kust {near shore) éénmalig een windpark van ongeveer 100 MW te doen 

realiseren dat dient als demonstratieproject voor het opwekken van windenergie verder op zee. 

Het demonstratieproject is een noodzakelijke stap om te kunnen beslissen over de mogelijkheden 

voor het ontwikkelen van offshore windparken en voor grootschalige plaatsing op zee. Het project 

heeft daarom pas op de lange termijn de belangrijkste gevolgen. De toekomstige grootschalige 

opwekking van windenergie op zee zal immers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de 

COrreductiedoelstelling. 

Niettemin levert het project ook op de korte termijn al een bijdrage aan de reductie van broeikas

gassen, hoewel deze bijdrage door de omvang van het park beperkt is (ten opzichte van de toekom

stige bijdragen van offshore windparken). Op de korte termijn moet het demonstratieproject echter 

vooral bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en ervaring voor de toekomstige realisatie van 

offshore windparken. 

Doel van net MER 

Het algemene doel van elke milieueffectrapportage is om informatie te leveren die het mogelijk 

maakt om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming, In dit geval gaat 

het om besluitvorming over de locatie van het windpark. 

De Haalbaarheidsstudie concludeert "dat er geen onoverkomelijke knelpunten of voorwaarden zijn 

gevonden, die het realiseren van een near shore windenergiepark van circa 100 MW in de weg 

kunnen staan". Tegelijk wordt echter duidelijk dat lang niet elke locatie langs de Nederlandse kust 

geschikt is voor een NSW. Van belang is dat delen van de kust bescherming genieten op grond van 

het (interjnationale beleid. Maar ook uit techntsch-economisch oogpunt zijn er belangrijke eisen te 

stellen aan de locatie voor het NSW, 

In de Startnotitie voor de m.e.r, zijn al twee locaties naar voren gekomen die geschikt zouden kunnen 

zijn voor het windpark: IJmtJiden-2 en de Vlakte van de Raan in de Westerscheldemond. Andere 

locaties worden echter niet bij voorbaat uitgesloten. 

Rond de eeuv/wisseling zal het kabinet een beslissing nemen over de uiteindelijke locatie van het 

NSW. Zij zal dan ondermeer nagaan of een NSW past binnen de randvoorwaarden die voortvloeien uit 

het ruimtelijke, milieuhygiënische en ecologische beleid voor de Noordzee (kustzone). Met het oog op 
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deze besluitvorming Is het doel van het MER tweeledig. Enerzijds beoogt het MER inzicht te geven in 

de aard en omvang van de milieu-effecten die mogetijk zullen optreden als gevolg van de ontwikkeling 

van het NSW, anderzijds beoogt het MER aan te geven hoe en waar de eventuele milieu-effecten 

kunnen worden beperkt. 
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3. BELEIDSKADER 

3.1 Algemeen 

De besluitvorming over de ontwikkeling van het wmdpark in de Noordzee staat niet op zichzelf. 

Het internationale en nationale beleid vormt het kader voor deze besluitvorming. Dit hoofdstuk geeft 

een beknopt overzicht van het overheidsbeleid dat relevant is voor de locatiekeuze van het windpark. 

Beleidsuitspraken die kaderstellend zijn voor de inrichting van het windpark komen hier niet aan bod. 

In paragraaf 3.2 is het internationale en nationale beleidskader geschetst. Er wordt nagegaan in 

hoeverre de voorgenomen activiteit en de milieu-effecten passen binnen het huidige beleid van de 

overheid. Beleid van lagere overheden blijft builen beschouwing. De kustprovincies en de gemeenten 

langs de kust maken over het algemeen geen (ruimtelijk) beleid voor de Noordzee. Bovendien reikt 

het grondgebied van de provincies en de meeste gemeenten tot één kilometer uit öe kust. Doordat 

locaties voor het windpark minimaat 8 kilometer uit de kust worden gezocht (zie paragraaf 4.4), is 

het beleid van de lagere overheden niet van toepassing. Er is een afzonderlijke paragraaf gewijd aan 

de zogenaamde beschermingsformules. Deze formules nemen zowel in het internationale als 

het nationale natuurbeleid een belangrijke plaats in en hebben belangrijke consequenties voor 

de locatiekeuze voor het windpark. 

In paragraaf 3.4 zijn uit de beschermingsformules onderwerpen afgeleid, waar de voorspelling van 

de milieu-effecten van het windpark in dit MER aandacht aan moet besteden. 

3.2 Beleidskader 

3.2.1 Internationaal 

De beschrijving van hel internationale beleidskader richt zich op het beleid ten aanzien van klimaat

verandering en vogel- en natuurbescherming (zie tabel 3.1). 

Beleldsvehten Nota'i, verdraKsn. stc. 

klimaatverandering United Nattnns Fra^ework Canventlon on Climate Cliange 

Kyoto Protocol 

Vote\- en natuurDeschermmg Conueniion on weliands (Ramsar) 

Conventie van Befn 

Verdrag van Bonn 

Convemion on öw Cooservatwn ot Migratory Species ot WiKJ Animals 

AEWA 

Vogel richtliin 

Habttatnchtliin 

Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro 

VerKlaring van Stade 

OSPAR-verörag 

Rectiien op zee Unclos 

Tabel 3.1 Samenvattend ovei^icht van hel relevante internationale beleidskadei 

23 



Klimaatveran üering 

In de United Nations Framework Convention on Climate Change (New York, 9 mei 1992) is overeen

gekomen de concentraties van broeikasgas m de atmosfeer te stabiliseren, met als doel de dreiging 

van wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan. Als éèn van de landen die dit verdrag hebben 

ondertekend heeft Nederland zich verplicht maatregelen te nemen om klimaatveranderingen te mini

maliseren ofte voorkomen, en om de negatieve gevolgen ervan te verminderen. Dit kan ondermeer 

gebeuren door het toepassen van nieuwe technologieën en maatregelen om de COj-uilstoot te 

verminderen of te voorkomen, bijvoorbeeld door de opwekking van duurzame energie. 

In het Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change van 1997 Is 

het bovenstaande verder uitgewerkt in exacte doelstellingen van te behalen emissieverminderingen in 

de periode 2008 tot 2012. Om de emissienormen Ie kunnen behalen dienen de betrokken landen 

onderzoek te doen naar het ontwikkelen en het vert>eteren van het gebruik van vormen van duurzame 

energie. Het gaat voor landen van de Europese Unie om een vermindering van broeikasgassen van 

8 procent ten opzichte van 1990, Er is een verplichtingen-periode overeengekomen die van 2008 tot 

2012 loopt. Dit betekent dat landen de afspraken als een gemiddelde reductie over de periode van 

5 jaar moeten realiseren. Binnen de EU zal een precieze lastenverdeling over de te behalen reducties 

per lidstaat worden gemaakt (zie voor de Nederlandse verplichting paragraaf 3.2,2, onder 

'C02-vermindering'). 

Voge/- en natu urbescfi e rm ing 

De Convention on wellands, gehouden in Ramsar in 1971 heeft als doel het behouden van zogenaam

de "wetlands'; natte, moerasachtige gebieden waaronder zeewatergebieden waarvan het water bij 

laag tij niet dieper is dan 6 meter. Daartoe heeft ieder land gebieden van internationaal belang aange

wezen die beschermd moeten worden, Nederland heeft m 1991 verschillende gebieden aangewezen, 

waaronder de Oosterscheldemond, het Zwanenwater in Noord-Holland en de Waddenzee, Met deze 

aanwijzing heeft Nederland zich verplicht om iedere noodzakelijke stap te nemen die het voortbestaan 

van het ecologische karakter van het gebied verzekert. Vaak vallen de zogenaamde Ramsar-gebieden 

ook onder andere beschermende maatregelen, zoals de Vogel- of Habitatrichtlijn (zie paragraaf 3.3), 

In 1979 ondertekende Nederland de Convention on the conservation of European wildlife and natural 

habitats. kortweg de Conventie van Bern. De lidstaten die dit verdrag ondertekenden verklaarden de 

nodige wettelijke en administratieve maatregelen te nemen om het voortbestaan van wilde flora en 

fauna en hun leefgebied te verzekeren. Speciale aandacht in de conventie ging uit naar de bescher

ming van het leefmilieu van trekvogels. Deze conventie is het begin van de internationale samerv 

werking om een beschermingsregime voor trekvogels tot stand te brengen. 

Trekvogels zijn tevens het onderwerp van het Verdrag van Bonn, de Convention on the Conservation 

of Migratory Species of Wild Animals van 1979 en van het hieruit voortgekomen Agreement on the 

Conservation of African Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA) van 1995, De eerstgenoemde overeen

komst heeft als doel het beschermen van trekvogels in de breedste zin, waaronder ook het bescher

men van het leefmilieu van deze soorten voor iedere vorm van verstoring. Een van de richtlijnen is 

het zoveel mogelijk uitsluiten, of compenseren van activiteiten of obstakels die vogeltrek hinderen 

of tegengaan. 

Het AEWA beschermt bepaalde soorten watertrekvogels tegen vangst of doden. Ook hun leefgebied 

(habitat) en 'doorreis gebied' dat gebruikt wordt tijdens de vogeltrek vallen onder de bescherming. 

Eventueel kan fiierop een uitzondering worden gemaakt, als sprake is van zwaarwegende publieke 

belangen, In het AEWA wordt gesteld dat bij planning en ontwikkeling van bebouwing hoogwaardige 

milieustandaarden dienen te worden bevorderd, om zo de gevolgen voor de beschermde vogels 

zoveel mogelijk te beperken. 

Ook de Vogelrichtlijn van de EEG (79/409/EEG), vastgesteld in 1979, behandelt de bescherming en 

instandhouding van in het wild levende vogelsoorten op Europees grondgebied, In de richtlijn wordt 

de lidstaten opgedragen om maatregelen te nemen om alle in het wild levende vogelsoorten op het 



Europees grondgebied en hun leefgebied te beschermen. Om dit te bereiken worden door de lidstaten 

speciale beschermingszones ingesteld en gelden er verbodsbepalingen omtrent het vangen of doden 

van deze vogels. Nederland heeft 29 gebieden aangewezen als speciale beschermmgszone. Onder 

druk van de Europese Commissie (EC) zal dit aantal worden uitgebreid met ongeveer 60 nieuwe 

gebieden. Een voorlopige lijst van aan te wijzen gebieden is naar de EC gestuurd. De definitieve 

aanwijzing (en de begrenzing van de gebieden) vindt naar verwachting eind 1999 plaats. Oe reeds 

aangewezen gebieden en de voorloptg aangewezen gebieden zijn opgenomen in figuur 3.2. 

In 1992 heeft de EEG de Habitatnchtlijn (92/43/EEG) vastgesteld, gericht op bescherming van leef

gebieden van beschermde diersoorten. Het doel van de richtlijn is het opnchten van een coherent 

Europees ecologisch netwerk van speciale beschermingszones. De lidstaten moeten de betreffende 

gebieden vrijwaren van iedere vorm van verstoring en vervuiling, en in een gunstige staat behouden 

of herstellen. De lidstaten dienden binnen 3 jaar na totstandkoming van de richtlijn een lijst van 

gebieden te hebben opgesteld, zodat na toetsing door de EC binnen 6 jaar (in 1998) de definitieve 

lijst met gebieden van communautair belang kan worden vastgesteld. Nederland heeft in 1998 een 

lijst met 62 gebieden aangemeld bij de EC (zie figuur 3.3). Voor deze gebieden geldt dezelfde tiescher-

ming als voor de beschermde gebieden uit de vogel richtlijn. Er vindt daarom een integratie plaats 

van beide soorten gebieden onder de naam Natura 2000. 

In de volgende paragraaf wordt uitgebreider ingegaan op de eventuele consequenties van de Vogel- en 

Habrtatrichthjnen voor een windpark in de Noordzee. 

Het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro uit 1992 bekrachtigt andermaal de intentie en noodzaak 

tot het beschermen en herstellen van biologische diversiteit. De intenties uit het verdrag komen 

grotendeels overeen met die m de Habitatnchtlijn. 

Het OSPAR-verdrag (1992) vervangt het verdrag van Oslo (1972 en gewijzigd bij protocol in 1983 en 

1989) en het verdrag van Panjs (1974 en gewijzigd bij protocol in 1986). Het verdrag heeft betrekking 

op de bescherming en het behoud van de ecosystemen en de biologische diversiteit in het noord

oostelijk deel van de Atlantische Oceaan. Nededand is een van de verdragstaten. De verdragstaten 

hebben zich verplicht om verontreiniging van het mariene milieu te voorkomen. In artikel 2, lid 2a is 

hel 'voorzorgspnncipe' opgenomen. Dit pnncipe houdt in dat een staat preventieve maatregelen moet 

treffen als het vermoeden bestaat dat een activiteit nadelige gevolgen voor de manene omgeving 

heeft. Het gaat om verontreiniging door menselijke activiteiten, waartoe ook kunstmatige bouwwerken 

worden gerekend. Bepalend voor de vraag of het OSPAR-verdrag betrekking heeft op een bepaalde 

activiteit zijn de omvang, intensiteit en de duur van de betreffende menselijke activiteit, de huidige en 

potentiële nadelige effecten van de menselijke activiteit op bepaalde soorten, leefgemeenschappen 

en habitats. de huidige en potenlièle nadelige effecten van de menselijke activiteit op bepaalde 

ecologische processen en de onomkeerbaarheid of duurzaamheid van deze effecten. 

In de Verklanngvan Stade (1997) heeft Nededand in een trilaterale fegeringsconterentie met 

Denemarken en Duitsland afgesproken dat toepassing van windenergie m de Waddenzee met zal 

worden toegestaan: "the construction of wind turbines in de Conservation Area is prohibited". 

De 'Conservation Area' t)estaat grofweg uit het deel van de Waddenzee ten zuiden van de 

Waddeneilanden. Daarnaast staat m de Verklanng dat de constructie van windturbines in het 

Waddengebied buiten de 'Conservation Area' alleen is toegestaan wanneer belangrijke ecologische 

en landschappelijke waarden niet negatief worden beïnvloed. 

Rechten op zee 

De United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS (Montega Bay. Jamaica. 1982) is 

de belangrijkste internationale overeenkomst over de rechten en verplichtingen op zee. Dit verdrag is 

door meer dan 150 landen geratificeerd, waaronder Nederland (ratificatie m 1994). UNCLOS gaat 

ervan uit dat het gebied van de zee en oceaanbodem en de ondergrond daarvan voorbij de grenzen 

van de nationale rechtsmacht alsmede de rijkdommen ervan, het gemeenschappelijk erfdeel van 
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Rguur 3.3 Aangemelds 'Habitat' gebieden 

Bron IKC 1999, bewerirt door SM2V. 
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de mensheid zijn en dat die exploratie en exploitatie zullen worden uitgevoerd ten bate van de gehele 

mensheid, zonder rekening te houden met de geografische ligging van staten. UNCLOS regelt op 

hoofdlijnen alle inhoudelijke en procedurele aspecten die op bedoelde exploratie en exploitatie slaan. 

UNCLOS maakt een onderscheid voor wat betreft het gebied van de zee m bepaalde zones, 

waaronder de terhtoriale zee, de aansluitende zone. de exclusieve economische zone. het continen

taal platen de volle zee. 

Binnen de territoriale zee (ook wel 12-mijlszone genoemd) zijn staten soeverein, dat wil zeggen dat zij 

binnen dat gebied volledige jurisdictie [zeggenschap) hebben over alle activiteiten/handelingen, 

behoudens het recht van onschuldige doorvaart van schepen van andere staten. 

Behalve deze terhtohale zone kan een (kusl)staat ook een Exclusieve Economische Zone (EEZ) 

instellen. Dit gebied kan in het geval van Nederland een maximale breedte van 200 zeemijlen, omdat 

de Nederlandse EEZ zal grenzen aan respectievelijke het continentaal plat op de EEZ van andere 

Noordzee (kust)staten. Inmiddels is in het Staatsblad 281 van 27 mei 1999 de tekst van de Rijkswet 

tol instellmg van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk gepubliceerd. Deze wet zal op 

een nog bij koninklijk besluit te bepalen moment in werking treden. 

Binnen de EEZ heeft een (kust)staal zogenaamde soevereine rechten ten t>ehoeve van de exploratie 

en exploitatie, het behoud en het beheer van natuurlijke rijkdommen, levend en met levend, van het 

water t)oven de zeebodem en van de zeebodem en de ondergrond daarvan en met betrekking tot 

andere activiteiten voor de economische exploitatie en exploratie van de zone, zoals de opwekking 

van energie uit water, de stromen en winden. Voorts heeft Nederland als kustslaat binnen haar EEZ 

rechtsmacht met betrekking tot de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden, wetenschappelijk 

zeeonderzoek, de bescherming en het behoud van het mariene milieu en andere rechten die uit 

UNCLOS voortvloeien. Bij de uitoefening van haar rechten en plichten in de EEZ moet Nederland 

"terdege" rekening houden met de rechten en plichten van andere staten. Deze staten hebben in 

de Nederlandse EEZ in ieder geval vrijheid van scheepvaart, van overvliegen en van het leggen van 

onderzeese kabels en pijpleidingen. Rond kunstmatige eilanden mag een kuststaat redelijke veilig

heidszones instellen, maar die mogen niet groter zijn dan 500 meter. 

Conclusie 

Een wmdpark in de Noordzee past binnen het miernaiionale milieubeleid. Windenergie kan het 

gebruik van fossiele brandstoffen reduceren en daarmee de uitstoot van CO2. Het internationale 

voget- en natuurbeschermmgsbeleid stelt echter belangrijke randvoorwaarden aan de locatie van 

een wmdpark. Beïnvloeding van waardevolle natuurgebieden, en dan met name gebieder voor vogels, 

is aan strikte voorwaarden gebonden en moet zoveel mogelijk worden voorkomen. 
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3.2.2 Nationaal 

De beschrijving van het nationale beleidskader is onderverdeeld in zes categorieën (zie tabel 3.4) 

••MdwtMwi Nota'a. vardragen, etc. 

Emissiereductie 

EnergieDeleid 

Naluurbeleid 

RuimlalIJk belsid 

WalettMletO 

Oveiig beleid 

Nationaal Uiiteube'eidspian 3 

Milieu en Economie 

Uiivoeringsnota klimaatbeleid 

Tweede Structuurschema EleWncitertsworoenir^ 

Derde EnerBienota 

Besluurs overeen komst PlaetsingsprotMematlek Windenergie 

Energlebespaiingsnols 

Duutïame energie in opmars 

Natuurtieieidspi an 

Sliucluurscbema Groene Ruimte 

Natuurbeschermingswet 

Vieröe nola over de ruimtelijke ordening Extra 

Slartnota ruimtsHjke ordening 1999 

V*erde nota Waterhuishouding 

Beheersvisie h4oordiee 2010 

Beleidsplan Westerschelde 

Beteidsplan VoorOetta 

Planologische kernbeslissing WacUeniee 

Structuurschema o pper vlakte de Itstoffen 

Sltuctuurscnema Buisleidmgen 

Slrucluurscnema MlUtaire tetreirten 

Vsortgangsnota Scbeepvaariverkeef Noordiee 

Tabel 3 4 Samenvattend overjicht van hel relevante nationale tieieidskader 

Em/ss/ereduct/e 
In de Nota Milieu en Economie (1997) noemen de Ministeries van VROM, EZ. LNV en V&W de 

uitdaging om te komen tot een absolute daling van broeikasgassen (CO2 m hel bijzonder} in combi

natie met economische groei. Daartoe zijn grote mspannmgen nodig op het gebied van duurzame 

energiebronnen. Door te realiseren projecten en technologische ontwikkelingen kunnen Nederlandse 

bedrijven op dit gebied een voorsprong nemen en daarbij hun concurrentiepositie verbeteren ten 

opzichte van het buitenland. 

in het Nationaal Milieubeleidsplan 3 (NMP3) (Ministerie van VROM, 1998a) is als één van de uitda

gingen voof de komende planperiode geformuleerd het verminderen van de emissies die samenhan

gen met het fossiele energiegebruik (vooral CO2) doof onder andere energiebesparing en een grotere 

Inzet van duurzame energie. "Voor Nederland is voor het jaar 2000 een reöuciiedoelstelling voor 

de emissie van CO2 vastgelegd van 3 procent ten opzichte van 1990. (.,,,) In de Vervolgnota 

Klimaatverandering (1996) is afgesproken om voor de periode na 2000 de C02-emissies in eigen land 

te stabiliseren op -3 procent ten opzichte van het 1990-niveau, als internationale omstandigheden dit 

toelaten. De C02-emissie moet in het jaar 2010 10 procent lager zijn dan die van 1986." (Ministene 

VROM, 1998). 

In het NMP3 geeft het kabinet aan dat zij zich op basis van de resultaten van de Kyotoove reen komst 

en de daaropvolgende besluitvorming binnen de Europese Unie, beraadt op de doelstelling voor CO2, 

Nederland zal een evenredige en gelijkwaardige bijdrage leveren aan de realisatie van de Europese 

reductieverplichting. 
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In de Uitvoenngsnota klimaatbeleid (Ministerie van VROM. 1999) zijn de Nederlandse verplichtingen 

op basjs van hel verdrag van Kyoto nader uitgewerkt. Volgens tiet verdrag van Kyoto heeft de 

Europese Urne zich verplicht gesteld tot een reductie van 8 procent van broeikasgassen ten opzichte 

van het niveau in 1990. Binnen de Europese Unie is een interne lastenverdeling overeengekomen. 

Nederland heeft zich verplicht tot een emissiereductie van 6 procent In de periode 2008-2012 ten 

opzichte van 1990 (zie: Ministerie van VROM, 1999). Dit komt neer op een reductie van 50 Megaton 

(zie voor berekening voetnoot 2). Er moet dus in totaal circa 20 procent worden gereduceerd om te 

kunnen voldoen aan de Kyotoverplichling. In overeenstemming met de afspraken op Europees niveau 

mag Nederland dit voor 50 procent via projecten in Nederland bereiken en voor 50 procent via 

de Kyoto-mechanismen met projecten in het buitenland. Zodoende gaat het om een reductie van 

25 Mton aan broeikasgassen binnen Nederland (zie figuur 3.5). 
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Rguur 3,5 Emissiereductifrettecl van hel basispakket in 2010 

Bron: Uiniste'ie van VROM, Uitvoenngsnota klimaatDeleW. 1999 

Per sector is in de Uitvoeringsnota een reductle-inspannmg aangegeven. Duurzame energie wordt 

voor 100 procent toegerekend aan de sector "energiebedrijven'. Voor deze sector geldt een reductie

doelstelling van 13,1 procent m 2010 bij een te verwachten emissie bij ongewijzigd beleid van 

61 Mton in 2010. Er moet dus een emissiereductie van ongeveer 8 Mton worden bereikt. 

In de Uitvoeringsnota klimaatbeleid Is nader uitgewerkt welke binnenlandse maatregelen Nederland 

zal nemen om aan de verplichtingen met betrekking tot reductie van broeikasgassen te kunnen 

voldoen. Het kabinet heeft ervoor gekozen om 70 procent van de vereiste reductie te behaleri door 

een reductie van COj. Voor de overige broeikasgassen (methaan (CH4), lachgas (N02) en fluor-

verbindtngen HFK, PFK en SF6) moet een reductie van 30 procent worden bewerkstelligd. 

CO; wordt als de kern van hel klimaatprobleem gezien, 'Op langere termijn moet deze emissie 

vergaand worden gereduceerd. Er is daarom een evenwicht nagestreefd tussen maatregelen die 

relatief goedkope en omvangrijke reducties van de overige broeikasgassen leveren en maatregelen 

die bijdragen aan een trendbreuk In de ontwikkeling van CO2". Daarbij kijkt het kabinet al verder dan 

de periode die relevant is met betrekking tot het verdrag van Kyoto. "In de loop van de volgende eeuw 

moeten mondiale emissiereducties met een omvang van 50 a 75 procent worden bereikt. (...) Om op 

termijn echte trendbreuken met als resultaat een dalende CO^-emissie te kunnen bewerkstelligen 

moeten nu al de fundamenten worden gelegd voor een beleid voor de langere termijn worden neer

gelegd. (,,.) CQ2-reducties van de benodigde omvang zullen alleen te behalen zijn als op langere 

termijn overgegaan wordt naar een energievoorziening die veel minder CO2 emitteert. (...) Daarom 

maakt ook een vernieuwingspakket onderdeel uit van het beleid. De maatregelen in het vernieuwings

pakket zijn bedoeld om ontwikkeling van technologie en instrumentarium te bewerkstelligen. Dit kost 

tijd, maar Is nodig om een duurzame trendbreuk in de CQ2-emissie te bewerkstelligen en ook na 
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de Ie budgetperiode van het Kyoto-protocol tot verdergaande reducties te kunnen komen'. 

In de periode tot 2010 moet een aanzet tot de trendombuiging worden gegeven (zie figuur 3-6). 
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Fguur 3.6 TiendimbuiginG in de COj-emissie len gevolge van het basispakket 

Bron: Minislene van VROW, Uitvoenngsnota Klimaatbeleid, 1999 

Energiebeleid 

In 1991 IS de Bestuursovereenkomst Plaatslngs problematiek Windenergie (BPW) gesloten tussen het 

T\ik en de zeven windrijke provincies. De betrokken partijen streven er naar om zodanige plaatsings

mogelijkheden te bieden en voorwaarden te stellen dat in het Jaar 2000 in de zeven provincies 

gezamenlijk 1.000 MW op landlocaties plaatsbaar is. De provincies hebben toegezegd te zorgen voor 

voldoende ruimtelijke reservering voor de windturbines, terwijl het rijk zich heeft verplicht tot het 

faciliteren van het plaatsingsbeleid. 

In het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (Ministehe van EZ, 1994) wordt een 

ruimtelijk en milieuhygiënisch toetsingskader voor de planning van efektnciteitswerken gegeven. 

Over de vestigingsplaatsen van windenergie wordt opgemerkt dat de regenng in overleg met provin

ciale besturen van de wmdrijke provincies de mogelijkheden van grotere windparken zat bezien en zal 

bevorderen dat er maatregelen genomen worden om ruimte te reserveren voor eventuele parken. 

Windturbines in de Noordzee zijn echter niet voorzien. 

In de Derde Energienota (Ministerie van EZ, 1996) is het doel gesteld om m 2020 een energie-

efficiency van 33 procent te bereiken^, en een aandeel duurzame energiebronnen van 10 procent. 

Zo'n 17 procent van de elektriciteitsvoorziening moet duurzaam zijn*'. Dit kan voor een belangrijk 

deel worden bereikt door een duurzame elektriciteitsopwekking. 

Volgens de Derde Energienota is in de fase tot 2020 de bevordenng van windenergie belangrijk, 

omdat dit een relatief goedkope vorm van duurzame energie is. In de penode 2020 tot 2050 komt 

het vooral aan op andere vormen van energie, daar de opwekking van windenergie begrensd is door 

de beschikbare ruimte. Opties als zonne^nergie zullen tegen die tijd door nieuwe technologieën 

rendabeler zijn. 

Naar verwachting zal zo'n 1,500 MW aan windturbines op land geplaatst kunnen worden (Ministerie 

M de EnafgnMtDHinilsnola IMmislene van EZ. 1998a) mn de mogeliiMVNMn ondMiocM <«« mtetisivenne ven hm B i w t n t r t u l l l d M I M O M M 
EnefE¥r>ota O? rpOpn Tuefvoor IS eeri te ^«rwactilen ixtgeip ecooomisTtie gioei. Z o t w eilra ingrepen m fter enfrfgjebMW a l Óé CO^VttmcH bq 
de hogefe economische ftroei slagen, in ^ilaats vdn siabiliseren. De OoelsWImgefi van fwn eiriissierecluclie van S procvnt roali vaitgeleftd m hel 
KytMoprolocol, noocUHhi ITH erni inensivenng van Iwl CBsoanngsbeleia. Defe noia l i receri gevolgd dotv hel *cliepiogiiimma 
Eneig-ebespani^sbeiAK) iTwiwoe Kunver. jum 1999j. 

t>il komr doordAE in 2030 35 |>rixenl van hei energievert]iuil< voor elelttncileitBvoor^iening zal worwn gebruikt. Van de 10 procirnl ijuurzaam besiaat 
6 |>rocent uu eleklri[;iiell5Dpwel<hirig ihel ovenge tieel beslaal voor 1 ppoceriE uu Impori en 3 procent uit bespannguplieB zoala ionnAt>oJlersr. 
Het aandeel Ouurjaam is dus 100/35 - 6 ^ 17 It ((»1in. EZ. 96). 
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van EZ, 1997). Grootschalige uitbreiding Is dan nog slechts buitengaats (op zee) mogelijk. 

Daarom wordt in de nota gesteld dat onderzoek naar grootschalige buitengaatse winning van belang 

IS, eventueel in internationaal verband. 

Om 10 procent duurzame energie te behalen is naast het huidige beleid extra inspanning vereist. 

Voor de korte termijn gebeurt dit in de nota Duurzame energie m opmars, actieprogramma 

1997 • 2000 {Ministerie van EZ, 1997). Dit programma beschrijft de activiteiten die in gang zijn gezet 

om duurzame energie een steeds grotere rol te laten spelen in de Nederlandse energievoorzienmg 

Izie kader 3.7), en het geett de onderwerpen aan waarover op korte termijn beslissingen moeten 

worden genomen. Op 23 juli 1999 heeft de Minister van E2 de Voortgangsrapportage Duurzame 

energie in uitvoering aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapportage doet verslag van de 

activiteiten die in het programma zijn aangekondigd. 

In het actieprogramma zijn ten aanzien van windenergie dne (mogelijke) richtingen aangegeven 

ter aanpassing van de plaatsingsstrategie. De eerste is een concentratie op een aantal toplocaties, 

waarbij windenergie de primaire functie wordt, dan wel optimaal gecombineerd wordt met bestaande 

functies. De andere twee oplossingsrichtingen zijn de ontwikkeling van nieuwe locaties landinwaarts 

of buitengaats. Landinwaarts (buiten de zeven windrijke provincies) zijn de windomstandigheden 

minder gunstig, zodat hel rendement lager ligt. Hogere masten en door technologische vooruitgang 

verbeterd rendement moeten dit probleem oplossen. Bij plaatsing van windturbines buitengaats geldt 

dat de energieopbrengst hoog is. Ook de kosten zijn hoog. vanwege de specifieke eisen aan de 

turbines. De windturbines moeten bestand zijn tegen corrosie en een lage onderhoudsgevoeligheid 

kennen. Bovendien is de aanleg van geheel nieuwe net infrastructuur vereist. 

Hoofdllinen van het overtieidsbeleia voor duurzame energie 

Het overheiclsbeieid voor duurzame energie kent drie hootdlijnen: de verbetering van de prijs-prestatieverhou-

ding; de slimulerlng van de marktpenetratie: en de aanpak van ijestuurlijke knelpunten. 

Voor de vert)etering van de phts-prestatieverhouding geldt dat de prijs van duurzame energie in Oe loop van 

de tijd is afgenonwn. Zo is de prijs van windenergie in 5 jaar met 30 procent gedaald. Door te investeren in 

onderzoek en ontwikkeling van hoger rendement per windlurljine vertwtert de concurrentiepositie van duurzame 

energie len opzichte van de conventionele energie. Om meer technische kennis te verwerven is de Nationale 

R&D-strategie Windenergie ontwikkeld, waarin onderzoeksinstituten en bedrijfsleven gezamenlijk R&Dactivilei-

len bepalen en afstemmen. Dit heeft tot doel een verbetering van de prijs-prestalieverhouding van 30 procent m 

het jaar 2000 te Pereiken. De stimulering van de marktpenetratie moet worden bereikt door het prijsverschil 

tussen duurzame en conventionele energieopwekking met Ivooral) fiscale instrumenten te verminderen. 

De aanpak van besluuriijke knelpunten ncbt zich voor windenergie vooral op de ruimieli|ke inpassing. De ruimte

lijke inpassing van wlndluri^ines concurreert met andere functies, waartiij de vraag is in hoeverre windturbines 

met andere ruimtelijke furWies te combineren zijn. Volgens het Actieprogramma 'Duurzame energie in opmars' 

blijkt uil onderzoek dal er qua functie menging meer mogelijk is dan nu wordt verondersteld, "zodat er 

momenteel soms nodeloze Ijeperkingen worden opgelegd ten aan de plaatsing van windturtïines". 

Daarnaast wordt bij bestuuriijke besluiten over de plaatsing van windtuitiirtes door omwonenden en natuur- en 

milieuorganisaties vaak gebruik gemaakt van bezwaarprocedures. Voortiereiding en procedures nemen daardoor 

veel tijd m t>eslag. 

Kader 3.7 Hoofdllinen van hei overheidsbeleid voor duurzame energie 

In de Uitvoeringsnota klimaatbeleid (Ministerie van VROM. 1999) acht het kabinet hel van groot 

belang dat voor het behalen van de reductiedoelstelling van 25 Mton het beleid onverminderd blijft 

gericht op het realiseren van een aandeel van 10 procent aan duurzame energie. Om de bijdrage van 

duurzame energie aan de Kyoio-verplichting concreet te maken heeft het kabinet besloten voor 2010 

als tussendoel aan te houden dat 5 procent van het totale energieverbruik moet bestaan uit 

duurzame energie. Concrete maatregelen voor het behalen van de doelstellingen ten aanzien van 

duurzame energie bevat de Uitvoeringsnota niet. 
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Natuur 

Het Ministerie van LNV werkt momenteel aan de nota Natuur, bos en landschap In de 21e eeuw, 

waanr het nieuwe rijksbeleid ten aanzien van deze onderwerpen zal zijn weergegeven. De nota zal 

naar verwachting in fiet najaar van 1999 aan de Tweede Kamer worden verzonden. Tot die tijd is het 

rijksbeleid ten aanzien van natuur verwoord in het Natuurbeleidsplan (NBP. Ministerie van LNV. 1990) 

en het Structuurschema Groene Ruimte (SGR, Ministerie van LNV, 1995a). Deze regeringsbeslissing 

is een strategisch plan met als hoofddoelstelling de duurzame instandhouding, het herstel en de 

ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden. Vooral de bijzondere natuur- en landschaps

waarden staan onder druk. en dienen daarom met voorrang te worden behandeld. Hiertoe zijn vier 

aspecten onderscheiden, zijnde de ecologische waarden, aardkundige waarden, cultuurhistorische 

waarden en belevingswaarden. 

Gebieden met belangrijke ecologische waarden zijn opgenomen in de ecologische hoofdstructuur 

(EHS). Dit is een stelsel van kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden, verbindingszones en buffer-

gebieden. Het rijksbeleid voor de EHS is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van de belangrijke 

ecologische waarden. 

De Voordelta (het zeegebied voor de Zeeuwse eilanden) is een zogenaamd natuurontwikkelings

gebied. De Noordzee, de Waddenzee en de Scheldemondmg behoren tot de kerngebieden van 

de EHS. De Scheldemonding is een grootschalig brakwater getijdeiandschap. De Waddenzee, een 

zoutwater getijdegebied, is één van de grootste nationale ecosystemen waarin de menselijke Invloed 

minimaal is. Beide zijn van groot belang voor het Noordzee-ecosysteem. In de pkb Waddenzee (1994) 

is vastgelegd dat het rijk toepassing van windenergie in de Waddenzee niet toestaat. 

De Noordzee is ecologisch gezien van nationaal en internationaal belang gezien de biologisch rijke 

bodemflora en -fauna, het voorkomen van zeevogels en zeezoogdleren en vissen. Een belangrijk 

knelpunt - naast de waterverontreiniging en de intensieve bevissmg - is verstoring van het bodem-

leven door onder andere zandwinning, stort van baggerspecie, winning van olie en gas en aanleg 

van buisleidingen. 

De Noordzee behoort tot de gebieden met aardkundige betekenis. Het doel voor deze gebieden Is 

instandhouding van het reliëf, de bodemstructuur en de aardkundige processen. Cultuurhistorische 

waarden worden m het Natuurbeleidsplan niet specifiek van toepassing geacht op de Noordzee. 

De belevingswaarde tenslotte Is een moeilijk kwantificeerbaar begnp. slechts meetbaar m schaal. 

Het gaat om klein- of grootschalige gebieden, die beschermd moeten worden. Bij grootschalige 

gebieden als de Noordzee dient de weidsheid en ruimte te kunnen worden ervaren. 

In het NBP worden concrete maatregelen genoemd die in de planperiode (1990-1998) worden 

uitgevoerd. Van belang voor dit MER Is het project 'het registreren, begeleiden en veiligstellen van de 

natuurlijke ontwikkeling van de Voordelta'. Dit project richt zich op het veiligstellen van de natuurlijke 

ontwikkeling van de Voordelta, en is vastgelegd in het Integraal Beleidsplan Voordelta. 

Het EHS-beleid voor de Noordzee wordt momenteel verder uitgewerkt. In de uitwerking zijn 3 groepen 

van 'ecosysteemdoelen' geformuleerd (samenhang en dynamiek; biodiversiteit: belevingswaarde), 

waarmee wordt aangegeven met welke natuur- en landschapswaarden rekening zal moeten worden 

gehouden bij het gebruik van de Noordzee. De ecosysteemdoelen zullen de komende tijd verder 

worden ontwikkeld, waarbij ooh de eventuele consequenties voor de huidige of toekomstige gebruiks

functies op de Noordzee duidelijk zullen worden. 

Op het gebied van het internationaal natuurbeleid is er in het NBP speciale aandacht voor kustzones 

met het oog op trekvogels. In het internationale ovedeg ten aanzien van de Noordzee zal door 

Nederland de verdere ontwikkeling van een op de Noordzee gericht internationaal natuurbeleid 

worden bevorderd. Aandacht gaat uit naar de bescherming van ecologisch belangrijke gebieden, 

het onderzoek naar en bescherming van bedreigde fauna van het Noordzeegebied en het terugdringen 

van de vogelsterfte, veroorzaakt door olielozingen. 

Het Structuurschema Groene Ruimte (Ministene van LNV. 1995a) heeft als doel het treffen van 

concrete maatregelen en ondernemen van acties met het oog op een duurzame ontwikkeling en 
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een verantwoord toekomstig ruimtegebruik in het landelijk gebied. Uitgangspunt daarbij is de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS| van het NBP. Met name van belang voor het NSW is de bescher

ming van de kustzones (als onderdeel van de EHS| aan de hand van de öeschermmgsformules uit 

het SGR. Deze beschermingsfformules) worden toegelicht in paragraaf 3.3. 

De Minister van LNV kan volgens de Natuurbeschermingswet, mede op grondslag van het 

Natuurbeleidsplan, bij besluit een natuurmonument aanwijzen als beschermd natuurmonument. 

Bepaalde activiteiten zijn binnen of buiten een beschermd natuurmonument verboden om zonder 

vergunning van Gedeputeerde Staten (of in sommige gevallen de Minister van LNV) uit te voeren, 

wanneer deze "schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke 

betekenis van het beschermd natuurmonument of voor dieren of planten in het beschermd natuur

monument of die het beschermd natuurmonument ontsieren' (artikel 12). Bij de keuze voor de 

locaties voor het windpark zal rekening moeten worden gehouden met de ligging van de beschermde 

natuurmonumenten. De gebieden langs de Noordzeekust die beschermd zijn volgens de 

Natuurbeschermingswet zijn opgenomen in bijlage A, 

Ruimtelijk beleid 

De Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid van de Vierde Nota over de Ruimtelijke 

Ordening Extra, (Vinex. Ministerie van VR0M,1993) bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid, 

In de Vinex is voor het landelijk gebied een koersenbeleid vastgesteld. Er zijn vier verschillende 

koersen ontwikkeld die de gewenste ontwikkelingsrichling aangeven, waar bij de innchting van 

gebieden rekening mee moet worden gehouden. Ten aanzien van de grote wateren gelden twee 

koersen. Voor de Noordzee is dat de blauwe koers, voor de Voordelta is dit de groene koers. 

Voor grote wateren zoals de Waddenzee en de Voordelta is een speciale ontwikkeling van de groene 

koers van toepassing. Deze wateren zijn in beginsel muttifunctioneel, hoewel de richtinggevende 

functie natuur sterke beperkingen oplegt aan de overige functies, zowel ruimtelijk als voor wat betreft 

de intensiteit van de functievervulling. Bouwwerken zoals windturtmes worden vermeden en zo nodig 

gesaneerd omdat deze een te sterke beperking aan de richtinggevende functie natuur opleggen. 

Ovenge functies worden door zonering zo goed mogelijk ingepast. Voor de Voordelta houdt deze 

groene koers in dat benutting plaatsvindt van ecologische potenties zonder dat andere functies 

worden uitgesloten, In het Integraal Beheersplan Voordelta worden de randvoorwaarden voor de 

ontwikkeling van dit gebied nader ingevuld. 

Grote wateren met de biauwe koers, zoals de Noordzee, kennen in principe een multifunctioneel 

gebruik, waarbij het accent ligt op een combinatie of integratie van functies die de specifieke kwaliteit 

van het gebied ondersteunt. Via zonering kan het samengaan van functies worden bevorderd. In deze 

gebieden worden grootschalige en vanuit milieu-oogpunt bezien riskante activiteiten en ingrepen in de 

ruimtelijke structuur zoals inrichting van grote windparken vermeden. 

Hoewel de plaatsing van windturbines in grote wateren met een groene of blauwe koers strijdig is met 

het ruimtelijk beleid, wordt in de Vinex de aanleg van 'een groot vermogen aan windturbines" nodig 

geacht (Ministerie van VROM, 1993, pagina 29). Als kan worden aangetoond dat de landschappelijke 

en natuurlijke kwaliteiten niet worden aangetast, is een uitzondering op het koersenbeleid mogelijk. 

De uitspraken over het koersenbeleid zijn overigens geen zogenaamde uitspraken van wezenlijk 

belang, zodat hiervan mag worden afgeweken zonder wijziging van de pkb. 

Inmiddels zijn in de Startnota Ruimtelijke Ordening 1999 (Ministerie van VROM et al., 1999) de 

uitgangspunten geschetst voor het nieuwe ruimtelijk beleid van het rijk. Daaruit blijkt dat in de op te 

steller Vijfde nota over de ruimtelijke ordening een nieuw t>eleidskader voor het landelijk gebied zal 

worden uitgewerkt, dat het koersenbeleid uit de Vinex zal vervangen. 

In de Startnota is een eerste aanzet gegeven voor nieuw ruimtelijk beleid voor de Noordzee. Gesteld 

wordt dat de Noordzee mogelijkheden biedt voor (nieuwe) economische activiteiten, maar dat daarbij 

niet uit het oog mag worden verloren dat de zee zelf ook een waardevol gebied is. Bovendien kan het 

kustbeheer gericht op het behoud en versterken van natuurlijke processen op gespannen voet staan 

met het ontwikkelen van economische activiteiten op de Noordzee. 
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Concluderend kan worden gesteld dat een grootschalig windpark in de Noordzee alleen te verenigen 

is met het vigerend ruimtelijk rijksbeleid als de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van de 

Noordzee met worden aangetast. Het beleid biedt enige speelruimte door het belang dat in de Vinex 

wordt gehecht aan de aanleg van een groot vermogen aan windturbines. 

Waterbeleid 

In de Vierde Nota Waterhuishouding (Ministerie van V&W, 1997) wordt de strategie van het water

beheer uitgewerkt. Voor de kust en zee is de doelstelling het handhaven van de bescherming tegen 

overstromingen, gecombineerd met behoud, en waar mogelijk, vergroting wan de ruimte voor natuur

lijke processen. Via een gebiedsgerichte aanpak moet maatwerk worden geleverd indien verschillende 

functies (economie en kwaliteit van het kust-leefmilieu) om voorrang strijden. 

Overig beleid 

Het eindrapport van het interdepartementale proiect 'Plan 2010 ' . de Beheersvisie Noordzee 2010 

(Ministeries van V&W, LNV, VROM en E2, 1999). geeft een visie op hel gebruik en beheer van 

de Noordzee voor de periode tot 2010 en heeft belrekking op de territoriale wateren en het NCP. 

Centraal in het rapport staat de balans tussen 'bron' en 'motor'. "Aan de ene kant van de balans 

staat de Noordzee als bron van rust, leven en ruimte. Hierin worden de waarden natuur en ruimte 

verwoord. Aan de andere kant van de balans staat de Noordzee als motor van economische 

activiteiten. Hierin zijn de waarden economie en |ook) ruimle verwoord. Dit alles onder de rand

voorwaarden van veiligheid op zee, maar ook veiligheid op het grensvlak van land en zee" (Ministerie 

van V&W e.a., 1999). 

In het rapport wordt voor de belangrijkste gebrulksrunctles op de Noordzee aangegeven waar het 

rijksbeleid op is gencht. Het betreft hier hoofdzakelijk een samenvatting van hel bestaande sectorale 

beleid, dat grotendeels reeds in het bovenstaande aan de orde is gesteld. Relevant in hel kader van 

het MER en hierboven nog niet eerder beschreven is dat het beleid len aanzien van scheepvaart is 

gericht op "het behouden van een vrije doorgang over het Nederlands Continentaal Plat en een vrije 

en veilige toegang tot de Nederiandse havens" (Ministene van V&W e.a.. 1999). Het beleid ten 

aanzien uan recreatie en toerisme is gericht op behoud van rust. ruimte, ongereptheid, een hoge 

kwaliteit van strand en zee. 

Op basis van de Bedeersvisie Noordzee 2010 is een Kader voor ruimtelijke beheer op de Noordzee 

(TNO, 1999) ontwikkeld. Het kader is een hulpmiddel bij ruimtelijke afwegingen op de Noordzee. 

De beoogde meerwaarde van dit kader is een integrale afweging van de verschillende (bestaande en 

toekomstige) projecten. Met het kader wordt verder bereikt dat er structuur wordt aangebracht in het 

bepalen van het zoekgebied voor activiteiten. Tol slot heeft het kader ais doel de afwegingscriteria uit 

de relevante beleidsnota's Ie expliciteren. Claims op de Noordzee die bij het Rijk worden ingediend, 

kunnen aan dit kader worden getoetst. Dat geldt ook voor de claim van het NSW. Op hoofdlijnen is 

het NSW aan het Kader getoetst (HASKONING, 1999). 

In het Beleidsplan Westerschelde {Bestuurlijk Klankbordforum Westerschelde, 1991) zijn beleids

doelstellingen geformuleerd voor een gezonde economische en ook ecologische omwikkeling van 

de Westerschelde. Over windenergie wordt opgemerkt dat plaatsing van windturbines in buitendijks 

gebied, in water en op de drooggevallen gronden of intergetijdengebieden in principe niet wordt toe

gestaan, tenzij kan worden aangetoond dat de overige functies van deze gebieden hiervan geen 

negatieve effecten ondervinden. Bij eventuele plaatsing dient rekening gehouden ie worden met 

belangrijke vogelfuncties, het belang van de waterkeringen en met mogelijke hinder voor de scheep

vaart en voor radar- en ander piaatsbepalinginstallaties. 

In het Integraal Beleidsplan Voordelta (Ministene van V&W, 1993aj wordt de aanleg van een windpark 

in de Voordelta niet bij voorbaat uitgesloten, maar een eventuele locatie dient wel vlakbij de kust te 

liggen. 'Windturbines kunnen alleen worden opgericht in de nabijheid van bestaande, het landschap 

bepalende, verticale elementen, en langs en tegen oeververbindingen. Derhalve is plaatsing in 
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beginsel mogelijk op de Maasvlakte en Neeltje Jans/Roggenplaat, onder afstemming met andere 

gebruiksfuncties". 

Het rijksbeleid ten aanzien van de Waddenzee is m hoofdlijnen opgenomen m de planologische kern

beslissing Waddenzee (pkb-Waddenzee, deel 4, Ministerie van VROM. 1994). Volgens deze pkb staat 

het rijk de toepassing van windenergie in de Waddenzee niet toe. 

In het Structuurschema Oppervlaktedelfstoften (Ministerie van V&W en VROM, 1996) is bepaald 

dat binnen de 20 meter dieptelijn (NAP) in beginsel geen winning van oppervlaktedelfstoffen is toe

gestaan, tenzij sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang. In hoofdstuk 14 wordt nader 

ingegaan op de delfstoffenwinning. 

Het Structuurschema Buisleidingen (Ministeries van EZ. VROM en V&W, 1984) geeft inzicht in het 

lange termijn tieleid voor het buisleidingentransport over het Nederlandse vasteland. Mogelijkheden 

en consequenties van buistransport over zee worden met behandeld. In het structuurschema is 

bepaald dat er drie aanlandingspunien voor de hoofdverbindtngen vanuit de Noordzee zijn: Rijnmond, 

IJmond en Caliantsoog, 

In het Structuurschema Militaire Terreinen (SMT, Ministerie van Defensie, 1985) en de Evaluatienota 

SMT (Ministerie van Defensie, 1991) is de Noordzeekust van Pelten tot Den Helder voor het grootste 

deel aangemerkt als onveilige zone van schietterreinen. Het gaat hfer om indirect ruimtegebruik, om 

onveilige zones die alleen tijdens de schietoefeningen, dan wel permanent in acht moeten worden 

genomen. Vooreen windpark is het van belang dat er vanwege de onveilige zone restricties gelden 

in het kustgebied tussen Petten en Den Helder. 

Er is een herziening van het SMT in voorbereiding. Het ontwerp van de pkb SMT2 zal op zijn vroegst in 

het Jaar 2000 verschijnen. Nieuwe beleidslijnen kunnen daardoor met in dit MER worden opgenomen. 

De Voortgangsnota Scheepvaartverkeer Noordzee (Ministerie van V&W, 1996) Is een tussentijdse 

verantwoording van het scheepvaartverkeersbeleid sinds 1988. Een belangrijke conclusie in het 

rapport IS dat de Noordzee als transportader veilig is, en er zich geen structurele knelpunten 

voordoen met betrekking tot verkeersveiligheid. 

Voor de scheiding van de scheepvaart en andere gebruiksfuncties van de Noordzee zijn routerings-

maatregelen genomen. Sinds 1997 geldt de verplichting dat bepaalde categoneen schepen verplichte 

routes moeten volgen - ver weg van eventuele risico-gebieden. 

De VOO rtgangs nota noemt vele maatregelen die genomen zijn om de veiligheid van mijnbouwplatforms 

te bewerkstelligen. Het gaat om vaarwegmarkering, verkeersbege leid ing en het instellen van veilig

heidszones rond mijnbouwplatforms. 

Conclusie 

Het nationale energie- en milieubeleid levert geen beperkingen op voor de realisering van een 

wmdpark in zee. De opwekking van duurzame energie wordt door het rijk gestimuleerd, (n het 

nationale natuur-, landschaps- en ruimtelijk beleid worden, net als in liet internationale beleid, belang

rijke randvoorwaarden aan de locatie van het park gesteld, in verband met de belangrijke natuur- en 

landschapswaarden van de Noordzee. De wezenlijke kenmerken en waarden van de Noordzee mogen 

alleen bij hoge uitzondering worden aangetast. Hierop wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan. 

3.3 Beschermingsformules 

De kustzone van het Nederlandse deel van de Noordzee wordt (deels) beschermd door vastgesteld 

nationaal en of internationaal beleid. De toepasselijkheid van deze bescherming is mede verwoord in 

zogenaamde beschermingsformules. Deze beschermings(formules) maken ingrepen zoals de oprich

ting van een windpark alleen in bepaalde gevallen en onder zeer strenge voorwaarden mogelijk. 

Hierna wordt achtereenvolgens ingegaan op de beschermingsformules uit het Structuurschema 
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Groene Ruimte, de Vogel richtlijn en de Habitatrichtlijn. Uiteindelijk wordt aangegeven hoe in dit MER 

met de beschermingsformules zal worden omgegaan. 

3.3.x Beschermingstormules In het SGR 

In het SGR is het Nederlandse deel van de Noordzee aangewezen als "kerngebied in de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS)'. Om de bijzondere natuur- en landschapswaarden van de kerngebieden van 

de EHS te behouden is in het SGR een zogenaamde 'beschermingsformule' geformuleerd. Deze luidt 

als volgt: 

"Het rijksbeleid staat ingrepen en ontwikkelingen in en in de onmiddellijke nabijheid van de kern

gebieden niet toe, indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het kerngebied aantasten. 

Alleen bij een zwaarwegend maatschappelijk belang kan hiervan worden afgeweken. De aanwezigheid 

van een dergelijk belang wordt op basis van voorafgaand onderzoek vastgesteld. Hierbij moet tevens 

worden nagegaan of aan dit belang niet redelijkerwijs eibers of op andere wijze tegemoet kan worden 

gekomen' (Ministerie van LNV. SGR, 1995a, pagina 33). 

Een belangrijk gegeven bij de interpretatie van de beschermingsformule is dat deze een zogenaamde 

'nee. tenzij'-constructie kent. Als er sprake is van aantasting van wezenlijke kenmerken of waarden, is 

de ingreep of ontwikkeling niet toegestaan, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk 

belang. Dan moet ook nog worden aangetoond dat de activiteit niet elders of op een andere manier 

kan plaatsvinden. 

Uil het SGR blijkt met goed hoe de beschermingsformules moeten worden toegepast. Volgens de 

ontwerp-notitie 'Toepassing beschermingsformules SGR' (Ministerie van VROM, 1996) dient de 

toetsing van een voorgenomen activiteit aan de beschermingsformule van het SGR plaats te vinden 

in vier stappen. In figuur 3.8 is de toetsing aan de hand van deze stappen in schema weergegeven. 

Aantasting wezenlijke 
kenmerken en waarden? 

Zwaarwegend maat
schappelijk belang? 

Zijn er 
alternatieven? 

Activiteit 
toegestaan? 

Nee 

Ja 

Nee 

Ja 

Ja 

Nee 

Ja 

Nee 

Nee 

Ja. en 
compenseren 

Rguur 3.8 Schematische weergave van de toetsing aan Oe beschermingsloimule uit het SGR 

Bionnen: Ministetie van VROM/RPD, 1996 en Mmel, 1998 
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1. Is er sprake van aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden? 

"De wezenlijke kenrrerken en waarden moeten zoveel mogelijk worden ontleend aan bestaande 

plannen, vastgestelde beleidsnota's, en - waar beschikbaar - opgestelde gebiedsvisies en perspec

tieven. Van 'aantasting' van wezenlijke kenmerken is sprake indien letteNijk unieke situaties 

verloren gaan, of ecologische processen op iandschapsniveau blijvend verstoord raken, of popu

laties van nationaal zeldzame of voor dat ecosysteem kenmerkende soorten planten of dieren 

zodanig worden verkleind, versnipperd of geïsoleerd dat hun lokale voortbestaan op termijn niet 

meer is verzekerd" (Ministerie van VROM/RPD, 1996), 

Hel SGR biedt een handreiking voor wat als wezenlijke kenmerken en waarden kan worden gezien. 

"Afhankelijk van de specifieke situatie in een kemgebied(sdeel), betekent de basisbescherming voor 

de Kerngebieden hel handhaven van: 

- de bestaande boöemopbouw en -structuur; 

- het bestaande bodemreliëf; 

• de bestaande waterhuishouding (grondwaterstand, grond waterstromen, kwel en Infiltratie, hydrologische 

isolatie); 

• de beslaande natuurlijke processen (ondermeer migratiemogelijkheden); 

• de kwaliteit van bodem, water en lucht; 

- de bestaande sedimentatie- en erosieprecessen; 

• de beslaande ontsluiting en rust; 

- de beslaande landschapsstructuur." 

Kader 3 9 Handreiking uu hel SGR voor hei bepalen van iKezenlijtie waarden eri Kenmerken 

Bron; Ministerie van LNV, SGR, 19953 

De rechtbank in Leeuwarden heeft in het kader van de MER Proefboringen in de Waddenzee 

(Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, Uitspraak ex artikel 8:70 van de Algemene wet 

Bestuursrecht, 1998) aangegeven dat het begrip 'aantasting van wezenlijke kenmerken en 

waarden' noch in het NBP noch in het SGR nader is gedefinieerd. De rechtbank verstaat onder 

aantasting: "elke beïnvloeding van een bepaald leefmilieu of een bepaalde diersoort, die in het 

licht van de beoogde beschermingsdoelsteliing van het SGR als negatief moet worden gekwalifi

ceerd". De uitspraak van de rechtbank is echter niet voorgelegd aan de Raad van State. 

2. Is er sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang? 

"Van een zwaarwegend maatsohappelijk belang is sprake indien een activiteit plaatsvindt of 

een voorziening tot stand wordt gebracht ten behoeve van een belangrijk deel van de bevolking, 

of een positief economisch gevolg heeft voor die bevolking. Daarvan is bijvoorbeeld sprake, indien 

het ontbreken van deze voorziening zou betehenen dat grote groepen mensen in een bepaalde 

regio, dan wel in Nederland als geheel, nadeel dan wel hsico zullen ondervinden bij de voorziening 

in belangrijke levensbehoeften of dat essentiële zaken redelijkerwijze met goed kunnen worden 

bereikt" (fVlinisterie van VROM, 1996). 

3. Kan het niet op een andere manier of elders? 

Het SGR vereist dat in het geval van aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken door een 

ontwikkeling van zwaarwegend maatschappelijk belang moet worden nagegaan of aan dit belang 

niet redelijkerwijs elders of op andere wijze tegemoet kan worden gekomen. Met de term 'redelij

kerwijs' wordt gedoeld op het feit dat alternatieven de initiatiefnemer in staat moet stellen om op 

een redelijke wijze zijn doel te verwezenlijken. Daarbij gaat het er vooral om dat de alternatieven 

financieel-economisch haalbaar moeten zijn. 
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4. Moeten mitlgatie en compensatie worden uitgewerkt? 

Het compensatiebeginsel maakt strikt genomen geen onderdeel uit van de beschermingsformules. 

Het IS echter wel van toepassing op alle kerngebieden van de EHS. Het beginsel is in het SGR als 

volgt geformuleerd: "Indien na afweging van belangen voor gebieden met de functie natuur en/of 

bos en/of recreatie wordt besloten dat een van de genoemde tunclies moet wijken voor of artders-

zins aanwijsbare schade ondervindt van een ander aantoonbaar zwaarwegend maatschappelijk 

belang, waarvoor een ruimtelijke ingreep wordt toegestaan, zullen in elk geval mitigerende en, 

indien deze onvoldoende zijn, tevens compenserende maatregelen worden getroffen" (Ministerie 

van LNV. 1995a). 

Het uitgangspunt van het compensatiebeginsel is dat er, wat betreft areaal en kwaliteit, geen 

netto verlies aan waarden mag optreden (zie kader 3.10), De initiatiefnemer van de ingreep is 

verantwoordelijk voor het totstandkomen van de compensatie. 

In een aparte 'Toelichting op toepassing campensaliet>eginsel bij concrete projecten' (LNV. 1995) is een nadere 

uitwerking van het compensaliebeginsel gegeven. Wanneer miligatie en compensatie nodig zijn. dienen de 

volgenae stappen te worden doorlopen: 

1 Landscfiappe/IJde inpassing en mitfgerende maatrege/en 

De initiatiefnemer is verplicht, om zoveel mogelijk invulling Ie geven aan landschappelijke inpassing en 

mitlgatie. Onder mitigalie wordt verstaan het voorkomen of verminderen van de nadelige effecten van de 

voorgenomen activiteit. Dat is in tielangrijhe mate gericht op het verkleinen van het areaal waartiinreti 

als gevolg van de Ingreep sprake Is van nadelige effecten op natuur en recreatie, 

2a. Compensatie fan ae oppervlakte met directe effecten 

In öeze stap gaat het om compensatie van het areaal waarop na het treffen van mitigerende maat

regelen nog belangrijke nadelige effecten resteren. Voor natuur wordt de omvang van het te compen

seren areaal bepaald door het areaal v^aar sprake is van een teruggang van kwaliteit veroorzaakt door 

het verlies van de ontolooiings moge lijkheden van biotische en abiotische processen en verties van 

actuele naiuu'waarden (soorien en aantailen). Voor wal Ijetreft de processen wordt onder meer gedoeld 

op het fysiek verkleinen van lee^ebieden. het verlies aan (geo)morfologische. chemische en hydrolo

gische processen en de effecten van geluidhinder. 

De initiatiefnemer is er in principe zelf verantwoordelijk voor om op een geschikte locatie in de directe 

omgeving van de ingreep - afhankelijk van de verloren gegane kwaliteit, zo mogelijk aansluitend aan het 

kerngebied van de EHS - het areaal met resterende effecten te compenseren. Wanneer compensatie in 

de directe omgeving redelijkerwijs niet of onvoldoende mogelijk is of leidt tot onaanvaardbare proce

durele vertragingen, dan is volgens het SGR compensatie elders of in geld aanvaardbaar. 

3b. Compensatie van net dwalrteitsverifes 

De compensatie van het kwaliteitsverlies houdt er rekening mee dat er een periode moet worden 

overbrugd waarin de waarden van 'maagdelijk" ingerichte gebied zich kunnen ontwikkelen tol hel kwali-

teiisniveau dat verloren is gegaan. Dit resulteert in een 'kwaliteitstoeslag' in de vorm van een financiële 

storting in hel Groenfonds, Deze wordt vervolgens uitgekeerd aan de beheerder, gericht op uiteindelijk 

herstel van het verloren gegane type. 

3, Financiêie compensatie 

Dit Is slechts aan de orde Indien en voorzover fysieke compensatie door de Initiatiefnemer niet of qua 

oppervlakte slechts ten dele mogelijk is. Dat betekent ook dat een combinatie van fysieke en financiële 

compensatie denkbaar is. De mogelijkheid van financiële compensatie geldt ook In hel geval de realise

ring van fysieke compensatie leidt tot onaanvaardbare procedurele vertragingen. 

Kader 3.10 Toelichting op fioofdliinun van de tot^passing ^an hut compensatiebtrgïnsel 
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3.3.2 Beschermingsformules In de Vogel- en HabltatrIcMIIJn 

Ook op Europees niveau worden waardevolle ecologische waarden (gebieden, flora en fauna) 

beschermd. Daartoe zijn onder andere de Vogelfichtlijn en de Habitatrichtlijn opgesteld (zie ook 

paragraaf 3.2). De Vogelrichtlijn is gericht op de bescherming en instandhouding van in het wild 

levende vogelsoorten op Europees grondgebied. De Habitatrichtlijn heeft tot doel het vormen van 

een samenhangend Europees netwerk van gebieden die van belang zijn voor de instandhouding van 

de natuurlijke habitats en de wilde flora en tauna. 

Beide richtlijnen kennen een procedure volgens welke gebieden aangewezen kunnen worden waarvoor 

een speciale bescherming geldt. Dit is vastgelegd in een beschermingsformule (zie kader 3.11). 

Bij de Vogelrichtlijn gaat het om •Special Protected Areas'. voor de Habitatrichtlijn om •Gebieden van 

Communautair belang'. In tegenstelling tot de 'Gebieden van Communautair belang', worden de 

'Special Protected Areas' direct (dus zonder toetsing door de Europese Commissie) door de lidstaten 

aangewezen. 

Er is een belangrijke inhoudelijke koppeling tussen beide richtlijnen. Als een gebied is aangewezen 

volgens de Vogelrichtlijn geldt daarvoor de beschermingsformule van de Habitatrichtlijn. Voor het 

Nederlandse grondgebied is een aantal gebieden definitief en een aantal gebieden voorlopig aan

gewezen op grond van de tieide richtlijnen. 

Indien het NSW in of nabij een van üeze gebieden wordt gerealiseerd, zou de beschermingsformule 

uit de Habitatnchtlijn mogelijk van toepassing kunnen ï i jn. De nabijheid is ook van belang, omdat de 

Habitatrichtlijn met alleen betrekking heeft op de eigenlijke beschermingszones. Ook activiteiten daar

buiten die significante gevolgen kunnen hebben voor de natuurlijk kenmerken van de beschermings

zone, dienen aan de in de richtlijn gesteld voorwaarden te voldoen (eiterne werking). 

De l>eschermingsformule is vastgelegd <n artikel 6, lid 3 en lid 4 van ae Habiiatnchtiiin en iuidi als volgt: 

(lid 3) 'Voor elk plan of project dat niel direct veitiand houdt met of nodig is voor riet t>etteer van het gebied, 

maar afzondertijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hetiben voor 

TOn gebied, wordt een passerwJe beoordeling gemaakt van de gevolgen voor hei gebied, reitening houdend met 

de in standhoud ingsOoei stellingen van dal gebied. Gelet op Oe conclusies van de lieooraeling van de gevolgen 

voor het geb^eü en onder voortwhoud van het bepaalde in lid A. geven de bevoegde nationale instamies slechts 

toestemming voor dat plan of project nadal zij de zekerheid hebben verkregen dal hel de natuurlijke kenmerken 

van het t>etrokken geljied niet zal aantasten en nadat zij m voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben 

geboden," (lid 4) "Indien eer plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen 

voor het gebied. Dij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar 

belang, met inbegnp van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt 

de Lidstaat alle nodige compenserende maatregelen om ie waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 

2000 bewaard Dlijfl. De Lidstaal stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende 

maatregeien. Wanneer het betrokken gebied een gebied mei een prioritair type naiuurlljke habitat en/of een 

pnontaire soort Is, kunnen alleen argumenten die verband houden mei de menselijke gezondheid, de 

openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effeaen dan wel. na advies van de Commissie, 

andere dwingende redenen van groot openbaar belang worden aangevoerd." 

Keder 3.11 De assanlle van de beschermlngsformule uit de Habitatricntlljn 

Een analyse van de beschermingsformule leert dat ook bij de toepassing hiervan een aantal stappen 

doorlopen dient te worden. Deze stappen komen in hoofdlijnen overeen met de stappen die de 

beschermingsformule uit het SGR volgt: 

1 Bestaat er zekerheid dal de natuurlijke kenmerken van het gebied geen sigrtlficante gevolgen 

zullen ondervinden? 

Deze stap sluit aan bij de eerste stap van de toepassing van de beschermingsformule van het SGR 
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met dien verstande dat in afwijking daarvan hier sprake is van 'zekerheid', van 'natuurlijke' 

in plaats van wezenlijke kenmerken en van significante gevolgen in plaats van aantasting, 

2. Als die zekerheid niet bestaat, zijn er alternatieve oplossingen die zekert^eid wel kunnen geven? 

Deze stap sluit aan bij de defde stap van de toepassing van de beschermingsformule van het SGR: 

'Op een andere manier of elders'. Sommigen constateren een verschil tussen het SGR en de 

Habitatrichtlijn (onder andere Morel, 1998). "Het SGR lijW een zwakkere formulering te bezigen: 

'nagaan of redelijkerwiis elders aan het belang kan worden tegemoet gekomen'. Dit redeüjkerwijs-

cntefium komt in de Habitatrichtiijn niet terug. Daarmee lijkt de Habitathchtlijn een groter belang 

aan natuurwaarden toe te kennen dan aan economische waarden in de betreffende gebieden", 

3. Beslaan er dwingende redenen van groot openbaar belang om het project te rechtvaardigen indien 

de natuurlijk kenmerken significante gevolgen ondervinden en bij Ontstentenis' van a/tematieve 

op/oss/ngen? 

Het eerste deel van de vraag sluit aan bij de tweede stap van de toepassing van de beschermings

formule van Oe SGR: is er sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang? Het tweede deel 

van de vraag wijkt af van de beschermingsformule van het SGR, waar sprake is van 'redelijkerwijs 

elders of op andere wijze' aan het belang tegemoet komen. Van dit redelijker wij s-criterium is bij 

de Habitatrichtlijn geen sprake. Indien alternatieven buiten aangewezen gebieden voorhanden zijn, 

zijn alternatieven m aangewezen gebieden dus met meer reëel. 

4. Welke compenserende maatregelen worden getroffen indien het project wordt uitgevoerd? 

Deze vraag sluit aan bij de vierde stap van de toepassing van de beschermingsformule van 

het SGR, 

3.3.3 Toepassing van beschermingsformuies In dit MER 

Bij de toepassing van de beschermingsformules in dit MER is, gegeven de ligging van het zoekgebied 

voor locaties voor het NSW, de beschermingsformule uit het SGR als uitgangspunt genomen. Er zijn 

geen (delen van dej alternatieven die liggen in gebieden die beschermd worden door de Vogel- of 

Habitatrichtlijn, maar beide richtlijnen kennen een zogenaamde externe werking. Hoewel de 

bestaande richtlijnen ntet eenduidig tot de conclusie leiOen dat het NSW vanwege deze externe 

werking ook getoetst dient te worden aan de Habitat- en Vogelnchtlijn. is wel aandacht geschonken 

aan de vragen die de richtlijnen in dit verband stellen. 

1 Is er sprake van aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden? 

VlBor de toepassing van de beschermingsformule is het nodig dat wezenlijke kenmert(en en 

waarden van het betreffende gebied worden vastgesteld. Voor de Noordzee ontbreken momenteel 

plannen of beleid waar deze waarden direct aan kunnen worden ontleend. Net als in andere milieu-

effectrapportages voor activiteiten in de Noordzee (Oranjewoud 1998, Sep 1997) is daarom in dit 

MER een operationalisering ontwikkeld die is gebaseerd op uitspraak 4,2.1,4 a, van het SGR 

(Ministerie van LNV, 1995a): "Voor het instandhouden van kerngebieden geldl een basisbescher

ming". De betekenis van "basisbescherming" wordt In het SGR vervolgens toegelicht aan de hand 

van een aantal aspecten (zie figuur 3,9), Deze toelichting geeft overigens geen volledige 

opsomming van relevante aspecten. Het gaat bijvoorbeeld ook om de aanwezigheid van kenmer

kende en/of zeldzame soorten planten of dieren (Ministerie van VROM, 1996). Aan de hand van 

het overzicht uit het SGR en de aangereikte werkwijze voor toepassing van de beschermings

formule (Ministerie van VROM, 1996) zijn in paragraaf 3.4 de kenmerken en waarden van de 

Noordzee(kustzone) geformuleerd, waar het MER zich op zal richten. 

2. Is er sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang? 

In hoofdstuk 2 van dit MER zijn belangrijke elementen voor de beantwoording van deze vraag aan

gedragen. Het uiteindelijke antwoord op deze vraag is echter geen onderdeel van de m.e.r., maar 
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van het politieke besluitvormingstraject. Het antwoord zat worden gegeven In de partiële herziening 

van de pkb SEV-II. 

3. Kan het niet op een andere manier of elders? 

In hoofdstuk 2 bleek dat er voor andere vormen van duurzame energie onvoldoende perspectief is 

om te kunnen voorzien in de beleidsdoelstellingvan 10 procent duurzame energie in 2020. Om de 

doelstelling te behalen is mzet op alle vormen van duurzame energie noodzakelijk. Een andere 

manier lijkt dus geen optie. Ook elders lijki geen optie, want er zijn onvoldoende mogelijkheden 

voor de opwekking van windenergie op land. Opwekking verder weg op zee Is technisch-economisch 

gezien nog niet mogelijk. De uiteindelijke beantwoording van deze vraag zal echter eveneens 

worden gegeven in de partiële herziening van de pkb SEV-II. 

4. Mitigatie en compensatie 

In dit MER is aan ieder milieu-aspect een apart hoofdstuk gewijd, waarbij voor zover relevant 

aandacht wordt besteed aan mitigerende en compenserende maatregelen. Mitigerende maat

regelen zullen in dit locatie-MER worden behandeld voor zover van belang voor de locatiekeuze. 

3.4 Van beschermingsformule naar effect voorspelling 

Aan de hand van het overzicht uit het SGR en de aangereikte werkwijze voor toepassing van 

de beschermingsformule (Ministerie van VRÜM, 1996) zijn de kenmerken en waarden van de 

Noordzee(kustzone) geformuleerd, waar het MER zich op zal richten (zie tabel 3.12). 

De onderstaande toelichting gaat ir op de relatie tussen het SGR en de onderwerpen uit hel toet

singskader uit dil MER. De effecten van het NSW op de onderwerpen van deze criteria bieden samen 

inzicht in de effecten op de belangrijkste kenmerken en waarden van de Noordzee. Voor de helderheid 

worden de kenmerken en waarden hier afzonderlijk belicht, terwijl voor het functioneren van de 

Noordzee als ecologisch systeem juist de samenhang tussen alle hier onderscheiden processen 

hel meest wezenlijke kenmerk is. 

De beslaande /andschapsslructuur 

In het SGR is aangegeven dal de basisbescherming voor kerngebieden van de EHS zich onder andere 

richt op hel handhaven van de bestaande landschapsstructuur. Wezenlijk voor de beslaande land

schapsstructuur van de Noordzee is de grote openheid. De kuststrook is een van de weinige plaatsen 

in ons dichtbebouwde land waar kan worden genoten van een vrij uitzicht. 

De zichtbare aanwezigheid van het windpark beïnvloedt de (beleving van de) openheid van de 

Noordzee. Bij het aspect landschap wordt ingegaan op deze beïnvloeding. 

De bestaande fonls/uJtJng enj rust 

Eén van de wezenlijke waarden van de Noordzee voor mens en dier is de rust. Dieren worden op zee 

niet of nauwelijks gestoord door menselijke activiteiten en voor bewoners en recreanten is de 

bestaande rust (vanaf de kust weinig zichtbare activiteiten en het overheersende geluid koml van 

de branding) een typerende en unieke waarde. 

De geluidemissies van het windpark kunnen de bestaande rust op de Noordzee beïnvloeden. 

De beïnvloeding van deze waarde komt tol uitdrukking in het aspect geluid, 

De beslaande natuurlijke processen 

In de bestaande natuudijke processen op de Noordzee spelen vogels en het onderwaterleven een 

belangrijke rol. Hel betreffende deel van de Noordzee is van belang voor drie vormen van onderwater-

leven: het bodemfeven, de vissen en de zeezoogdieren. Het gebied heeft voor deze levensvormen 

de functies paaigebied. kinderkamer, leefgebied en foerageergebied. 

Vogels gebruiken de Noordzee om te foerageren. pleisteren op de Noordzee of trekken over de 

Noordzee op weg naar broed- en overwinteringsgebieden. In dit deel van de Noordzee bevindt zich 
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regelmatig een groot deel van bepaalde vogel populaties. Wezenlijk worden geacht de mogelijkheden 

van het gebied als foerageer- en rustplaats voor vogels en onbelemmerde mogelijkheden om het 

gebied te passeren, zonder kans op aanvanng of de noodzaak van grote afstanden om te vliegen 

tijdens de seizoenstrek. 

De aanwezigheid van het park kan van invloed zijn op het gedrag van vogels en onderwaterleven. 

Vogels kunnen bijvoorbeeld tijdens de seizoenstrek of bij het fourageren vanaf de kust in aanvanng 

komen met de rotortiladen o( genoodzaakt zijn het park te ontwijken. Vissen en zeezoogdieren kunnen 

in hun gedrag worden beïnvloed door de fysieke aanwezigheid van hel park of door het getuid van het 

park onder water. Zodoende kan het windpark van invloed zijn op de bestaande natuurlijke processen. 

De effecten van het park op deze waarden komen tot uitdrukking in de aspecten vogels en onderwa

terleven. 

Aspect Criterium 

Positieve mllieu«tlecten Vermeden emissies 

Refugium 

Recreatie 

Vogels Aanvaringsnsico S 

BarrlËrewerklng 

Verstarlng 

LarxJachap Zicnibaarheid 

Kust en zee Golven 

Waterbeweging 

Etooemvotmen 

Sedimenisamenstelling 

Troebelheid 

Sedimenllransporl 

Kustvelligneld 

OrKJerwalerleven MacroContnos 

Bodemvissen 

Vissen 

Zeeïoogdieien 

Sctieepvaarl en veiligheid Hinder 

Aanvaringsrisico's 

Radai verstoring 

Gelud LucntgelkKd 

Onder waterge luid 

Get)tuihstuncties Vissenj 

Militaire lerreinan 

Olie- sn gaswinning 

Zend- en schelpenwinning 

Baggerstorl 

Kabels en leidingen 

Archeologie 

LuchtvaarI 

Etieclen op land 

Technieh en economie Waieifliepte 

Rentahiliteli 

Tabel 3.12 Overiicm van de aspecten en onderwerpen die centraal slaan in dit MER 
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De bestaande sedimeniatie- en erosieprocessen, de bestaande boaemopbouw en -structuur, het 

bestaande bodemreliéf en de kwaliteit van bodem 

Het bodemsysteem van de Noordzee vormt een dynamisch onderdeel van het totale abiotrsche 

systeem. Onder Invloed van de waterbewegingen doen zich allerlei sedimentatie- en erosieprocessen 

voor die van wezenlijk belang zijn voor het biotische systeem. Veranderingen In (de kwaliteit van) de 

bodem van de Noordzee kunnen gevolgen hebben voor het biotisch milieu in en om de Noordzee. 

De gevolgen van het NSW voor de bestaande bodemopbouw en -structuur, het bodemreliëf, de sedi

mentatie- en erosieprocessen komt aan de orde onder het aspect kust en zee. 

De bestaande waterhuishouding en de kwaliteit van water 

De stromingspatronen in het water van de Noordzee vormen een bepalende factor voor de morfologt-

sche situatie en voor het onderwaterleven. Het is daarom van belang dat de stromingspatronen niet 

negatief worden beïnvloed. )n dit kader Is het onderwerp golven van het aspect kust en zee relevant. 

De mogelijkhedef] voor recreatie 

De Noordzee kustzon e vervult een belangrijke functie voor de recreatie. In de duinen wordt het hele 

jaar gerecreeerd. Op het strand en dicht bij de kust vindt met name in de zomermaanden intensieve 

wat er re creatie plaats (zoals zwemmen, zeilen, surfen, duiken). De effecten van het NSW op Oe 

recreatiemogelijkheden komen aan de orde bij de aspecten positieve milieu-effecten (recreatie), 

gebruiksfuncties (recreatie), landschap (zichtbaarheid) en geluid. 
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4. VOORGENOMEN ACTIVITEIT 
EN ALTERNATIEVEN 

4.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de mogelijke locaties voor hel NSW tielicht. Met hel oog op de voorspelling 

van de mdieu-effecten van het NSW op de verschillende locaties zal bovendien een indruk worden 

gegeven van de globale inrichting van het windpark. 

Paragraaf 4.2 bevat een beschrijving van de voorgenomen activiteit, de oprichting van het NSW. 

Hier komen zaken aan de orde als om hoeveel turbines gaat het en hoe zien ze eruit, hoe wordt het 

park aangelegd en hoe komt de opgewekte elektriciteit aan land. De beschrijvingen zijn gebaseerd op 

de uitgangspunten zoals die in de Haalbaarheidsstudie en de Startnotitie voor de m.e.r.. Gedurende 

het onderzoek ten behoeve van hel MER zijn de eisen en randvoorwaarden voor de vormgeving van 

hel park steeds verder geconcretiseerd. Daarvan wordt in paragraaf 4.3 verslag gedaan. Daarnaast 

vloeien voorwaarden aan het demonstratieproject voort uit nader lechnisch-economisch onderzoek 

en uit de leerdoelen van het project. 

In paragraaf 4,4 zyn de specifieke randvoorwaarden en uitgangspunten voor de locatie voor hel NSW 

opgesomd. Deze randvoorwaarden en uitgangspunten dienen als basis voor de afbakening van het 

zoekgebied voor de locaties. De alternatieven voor de locatie van het windpark zijn beschreven in 

paragraaf 4.6. De varianten voor de inrichting van hel windpark komen aan de orde in paragraaf 4.7. 

Hel hoofdstuk sluit af met een vooruitbiii< op de ontwikkeling van hel meest milieuvnendelijk 

alternatief. 

4.2 Voorgenomen activiteit 

De voorgenomen activiteit' betreft de aanleg van een windpark in zee. Het windpark bestaat uil hel 

park zelf en uit de elekinciteitskabels in het park en van het park naar het elektriciteitsnet op land. 

Binnen hel park is verder onderscheid te maken tussen de funderingen en de turbines. De belang

rijkste kenmerken van het NSW zijn samengevat in tabel 4,2. Hoewel in dil MER de meeste aandacht 

uitgaat naar het gebruik van hel park (dit beslaat verreweg de grootste periode), wordt ook aandacht 

besteed aan de aanleg en afbraak van het park. 

Het park 

Het windpark zal een omvang krijgen van ongeveer 100 MW en is afhankelijk van de locatie goed voor 

een energienapbrengst van ongeveer 300 GWh, \toor deze parkomvang zijn 100 turbines van 1 MW 

nodig of circa 70 turbines van 1,5 MW, Het park zal een oppervlakte van 11 tot 16 km? beslaan 

(zie ook tabellen 4.18 en 4.19) en gesloten worden voor scheepvaart en visserij. De mogelijke inrich

ting van hel park, voor zover relevant voor de locatiekeuze in dit MER, komt verder aan de orde in 

paragraaf 4.6. 

Met het park is een investering gemoeid van zo'n 400 lol 450 miljoen gulden. De overheid stelt, in 

hel kader van hel C02-beleiö maximaal 60 miljoen subsidie beschikbaar voor dit demonstratieproject. 

Daarnaast draagt de overheid zorg voor een ruimtelijke reservering, waarvoor in dit MER de milieu

effecten in beeld worden gebracht. Een marktpartij zal uileindelijk het park realiseren. Een belangrijke 

voorwaarde is (mede) daarom dat het windpark economisch rendabel is. De werkgelegenheid die 

de bouw van het windpark oplevert, bedraagt ongeveer 1,000 mensjaren. Het park zal. uitgaande van 

' Oe bflscTvitw^ en vcfm^^mg vsn de voorgenomen acuvitafl Lï wuttrita-a gehaitwid op at reïullAlfln ysn mn ungetnitle haabaarlwïtsanidw naar 
iBchnischfl, planokigiBClH. b e a n i u l ^ «n KtvKt99tvxnomlKtte up«cl«n «n anSerilfat op da baaluit^orming in mt luriitMt op b a n van d a » 
haalbaarTvidutudia. 

4S 

file:///toor


de economische levensduur van de turbines. 15 tot 20 jaar blijven slaan. De technische levensduur 

van de turbines bedraagt naar verwachting zo'n 20 jaar. 

De turbines 

Het park zal bestaan uit lurbmes met een vermogen van 1 tol 1,5 MW. De constructie van de turbines 

bestaat uit de torenmast, een buispaal, een werköordes en een landingsbordes voor hel onderhouös-

personeel (zie figuur 4,1). Dit bordes dient tevens ter bescherming van de kabelgeleiders en 

de buispaal tegen wrakhout en drijvende voorwerpen. 

De masthoogte (boven het wateroppervlak) bedraagt bij een turbine met een vermogen van 1 MW 

circa 50 meter en de rolordiameier is eveneens circa 50 meter. Bij een turbine met een vermogen 

van 1,5 MW bedraagt de masthoogte ongeveer 60 meter en de rotordiameter ongeveer 70 meter. 

De buispaien hebben een diameter van rond de 3 meter, 

ledere turbine krijgt een eigen fundering. Aan deze fundenngen worden zware eisen gesteld, 

aangezien de funderingen en de turbines bestand moeten zijn tegen zout water, de golven en 

stromingen in het water, veranderingen in de zeebodem en rukwinden. In het kader van de 

Haalbaarheidsstudie is onderzoek gedaan naar de fundatie van de windturbines. Er zijn verschillende 

typen funderingen onderzocht, waarbij de enkele buispaal (of monopaal) als beste optie naar voren is 

gekomen (zie figuur 4.3). De fundering voor de windturbine bestaat in dat geval uil een enkele stalen 

paal die m de zeebodem wordt getrild en geheid. 

Bliksem- \ 
SdïjPwn 

BlilisemBeleiaH 

Qdnefator 
Kabel 

IsrMMlelkaat 'undsmenl 

Figuur 4 .1 Schematische weergave van een windlutbme 

46 



KenmerKBn van de vooisenonwn actMtsH 

KMmartten van htt wlndparti 

Localie 

Omvang 

Gebruikstermiin 

WalerdieDle 

Afstand tot Oe kust 

Fasering 

Inncnting 

Nader ie bepalen 

Circa 100 MW 

15-20 laar 

GemiOOeld circB 15 meter (llwsl 

Minimaal 8 kilometsr 

Aanleg in 1 keef 

Nader te bepalen 

KwMiMrtiM van d* turWoM 

\tet mogen turtjines 

Rolordiameter turbines 

Masthoogte turbines 

Type fundering 

CXametei fundenng 

1 o( 1.5 MW 

50 (1 MW) of 70 |1.5 MW) metef 

50 (1 MW) of 60 (1.5 MW) meteï 

Monopaal 

3 tol 4 meter 

Tabel 4.2 Ovariictit van de belangrijkste kenmerken van het winaparK 

De kabel 

Voor het transport van de opgewekte elektriciteit zijn verschillende kabels nodig. Het gaat enerzijds 

om de kabels in het park zelf en anderzijds om de elektriciteitskabel tussen het park en de kust. 

In het kader van het MER is ook de aanlanding van de kabel en de aansluiting van de kabel op het 

elektriciteitsnet van belang. 

In het park moeten circa 70 tot 100 kabels worden geïnstalleerd. Deze kabels zorgen voor het 

transport van de elektriciteit naar een centraal punt (een transformatorstation) m het park, vanwaar 

het transport naar land plaats vindt. Gezien het vermogen van de windturbines is hel gebruik van 

hoogspanning nodig voor het transport van het park naar het vasteland, bijvoorbeeld 50 of 150 kVAC. 

De kabel is waterdicht en beschermt tegen beschadigingen. 

De kabel komt, afhankelijk van de morfologische en nautische omstandigheden, naar verwachting 

circa 1 tot 1,5 meter onder de zeebodem te liggen. Bij een eventuele kruising met een vaargeul zal 

de kabel dieper moeten liggen. 

Ook tussen het punt waar de elektriciteitskabel aan land komt (het aanlandingspunt) en het aansluit-

punt op hel elektriciteitsnet zal de kabel, afhankelijk van de plaatselijke situatie, zo'n 2 meter diep 

worden ingegraven. Voor de aansluiting van de elektriciteitskabel komen alleen bestaande aansluit-

punten in aanmerking. Het gaat om fioogspanningsstations vanaf 110 kV die in de directe nabijheid 

van de Nederlandse kust liggen. De Haalbaarheidsstudie geeft een meer uitgebreide beschrijving 

van de elektrische infrastructuur van het windpark (Stork, 1997). 

Aanleg 

In de Haalbaarheidsstudie zijn uitgebreide beschrijvingen opgenomen over de wijze van aanleg van 

het windpark en de elektriciteitskabel en de daarvoor benodigde tijd (Stork, 1997). Hieronder zijn 

de hoofdlijnen weergegeven. 

Voor de aanleg van het windpark zullen verschillen de typen vaartuigen worden gebruikt. 

De benodigde materialen zullen met pontons naar de plaats van bestemming worden vervoerd. 

De opbouw van de turbines gebeurt met een installatievaartuig als werkplatform en voor het 

transport en helen van de funderingspalen, een drijvende bok voor het plaatsen van de turbines, twee 

transportbakken voor hel vervoer van de turbines, enkele kleinere bakken voor de overige transpor

ten en enkele sleepboten voor transport en assistentie, In totaal zijn bij de aanleg van het park 10 

tot 12 schepen betrokken. 

De fundenngspalen worden op zee door een drijvende bok op de bodem geplaatst, waarna een instal-

latievaartuig de paal de eerste 5 tot 15 meter in het zand trilt. Vervolgens zal de paal m het kleipak-

ket met heien tot een diepte van naar verwachting circa 40 meter worden gebracht. Deze combinatie 
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van technieken biedt een grotere kans op verticaal positioneren van de paal dan heien alleen. 

De turbine wordt tenslotte met een grote kraan op de tundehng gehesen. 

In de Haalbaarheidsstudie is uitgegaan van een totale doorlooptijd voor het plaatsen van het windpark 

van ongeveer 110 dagen. De benodigde tijd voor installatie van de turbines is sterk afhankelijk van 

de weerscondities op de locatie en langs de transportroutes en van de afstand tussen de locatie en 

de dichtstbijzijnde haven voor de installatievaartuigen. Bij een ongunstige weersvoorspelling zal de 

installatie worden gestaakt en zullen met name drijvende bokken en kraanpontons de haven moeten 

opzoeken. De tijd die hiermee verloren gaat is afhankelijk van de afstand tussen de locatie en 

de haven. 

De kabels binnen het park zullen vanaf een installatieponton worden gelegd. Met de installatie van 

de 100 kabels in het park ;ijn naar schatting ruim 160 dagen gemoeid. De elektriciteitskabel tussen 

het park en het vasteland zal vanaf een ponton worden gelegd en ingegraven. Voor de aanlanding van 

de kabels is in de Haalbaarheidsstudie uitgegaan van een horizontale boring. Vanaf het land boort 

een boorinstallatie een gat. De elektriciteitskabel wordt vervolgens vanuit zee vanaf een ponton in 

het boorgat geleid en aan land getrokken. Vanaf het aanlandmgspunt wordt de kabel ingegraven tot 

het punt waar deze wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. De benodigde tijd voor de aanleg van 

de elektriciteitskabel is afhankelijk van de lengte van de kabelverbinding. Ter indicatie: voor de 

Vlakte van de Raan is de instaüatieduur van de aanlandingskabel geschat op 135 dagen (Smit 

Engineering, in: Stork, 1997). 

In de Haalbaarheidsstudie is er bij de raming van de benodigde tijd voor de installatie van de turbines 

en de aanleg van de kabels van uitgegaan dat de werkzaamheden alleen plaats kunnen vinden in de. 

qua weersomstandigheden. 6 rustigste maanden van het jaar (Stork, 1997). Dit zijn de maanden in 

het voorjaar en de zomer. 

De totale tijd die nodig is voor de aanleg van het park in zijn geheel is vooralsnog niet precies in te 

schatten. Het streven is logischerwijs om de werkzaamheden in een zo kort mogelijke periode uit te 

voeren om zowel de negatieve milieu-effecten zoveel mogelijk te beperken als de kosten te drukken. 

De werkzaamheden kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd: na realisatie van de eerste turbines kan al 

worden begonnen met het leggen van de kabels binnen het park en ook de elektriciteitskabel kan al 

worden aangelegd voordat alle turbines zijn geplaatst. De mogelijkheden om werkzaamheden te 

combineren worden bepaald door de beschikbaarheid en kosten van materieel voor de aanleg. 

EnkMB PHai FunoMifig Vahiwrk (Inpod) F undenng Giavily Base FuntMfine 

Figuui 4.3 Een Impressie uan One Wernalieven voor de fundering 

Bion: H AS KON ING. 1997 
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Wel kan worden gesteld dat het park binnen genoemde rustige penode van 6 maanden zal worden 

aangelegd. Desnoods zal extra inslallatiemateriaal moeten worden ingehuurd. Dit ts naar verwachting 

uiteindelijk duidelijk goedkoper dan de aanleg na een half laar weer te hervatten. 

Onderhoud 

Een goede onderhoudsstrategie is voor het NSW van groot belang. Als een turbine In het najaar ot 

de winter uitvalt is de kans groot dat de turbine enkele maanden buiten gebruik is. In deze periode is 

het in verband met de ruwe zee maar zelden mogelijk om op zee onderhoud aan de turbines te 

plegen. In de Haalbaarheidsstudie is ervan uitgegaan dat het windpark in de zomer gedurende 

80 dagen en in de winter gedurende 40 dagen bereikbaar is voor ondertioud. Het onderhoud zal zich 

daarom concentreren in de lente- en zomermaanden. 

Het onderhoud van het NSW betfeft het onderhoud aan de turbines, de fundenngen en de elektrische 

infrastructuur. De turbines zullen met camera's op afstand worden gecontroleerd en bediend. 

In de Haalbaarheidsstudie is voor het onderhoud aan de funderingen uitgegaan van een jaarlijkse 

visuele inspectie. Hierbij wordt gekeken naar zichtbare beschadigingen aan het oppervlak van de con

structies. Daarnaast zal elke 5 Jaar een groot onderhoud plaats vinden, dat zich ook richt op de 

erosie rondom de fundering. Het onderhoud van de elektrische infrastructuur vindt tweemaal per Jaar 

plaats en kan voor een deel gelijktijdig plaats vinden met het onderhoud aan de turbines (Stork, 1997 

en Novem. 1997b). Naast dit preventieve onderhoud is rekening gehouden met herstelwerkzaam

heden in verband met een incidentele breuk in de aanlandingskabel en reparaties aan kabels in 

het park zelf. 

Afbraak 

Bij het bepalen van de milieu-effecten van het windpark moet rekening worden gehouden met de 

afbraak van het park. Het verwijderen van de windturbines geschiedt in principe in omgekeerde 

volgorde van het Installeren. Voor het verwijderen van de fundatiepalen moet alles tot op een diepte 

van 6 meter onder de zeebodem worden verwijderd (Smit Engineering, in: Stork, 1997}, 

In de Haalbaarheidsstudie is berekend dat voor het verwijderen van de fundatiepalen ruim 200 dagen 

(inclusret waaidagen) nodig zijn. De eiektnctteitskabels zullen in principe ook worden verwijderd. 

4.3 Uitgangspunten en voorwaarden 

Aan het windpark en de locatie voor het windpark worden (belangrijke) eisen gesteld. Enkele van deze 

uitgangspunten en voorwaarden zijn in de voorgaande beschrijving van de voorgenomen activiteit al 

aan de orde geweest. De meeste van die eisen vloeien voort uit de Haalbaarheidsstudie en zijn ook 

In de Startnotitie gepresenteerd (zie kader 4,4). Het gaat dan ondermeer om de beoogde omvang van 

het park (100 MW), de gebruikstermijn (circa 20 jaar) en dergelijke (zie tabel 4.2). Ter nadere toelich

ting van deze uitgangspunten en voorwaarden komen deze in deze paragraaf nog een keer aan 

de orde; 

- Voorwaarden voortvloeiend uit de Haalbaarheidsstudie; 

- Voorwaarden voortvloeiend uit techniek en economie; 

- Voorwaarden voortvloeiend uit de leerdoelen. 

Eerst vindt een evaluatie van de voorwaarden uit de Haalbaarheidsstudie plaats, dan volgt een 

(nadere) uitwerking van de technisch-economische onderbouwing en tenslotte worden de leerdoelen 

van het project behandeld. Samen geven deze drie onderdelen de onderbouwing voor het project, 

zoals dat in de voorgenomen activiteit is omschreven. 
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4.3.1 Voorwaarden voortvloeiend uit de Haalbaarheidsstudie 

De mogelijkheden voor ontwikkeling van alternatieven voor de locatie van het windpark en (op hoofd

lijnen) voor de inrichting van het park, worden beïnvloed door randvoorwaarden die door de initiatiel-

nemer en vanuit het beleid en de inspraakreacties op de startnotitie voor de m.e.r. zijn gesteld. 

De randvoorwaarden en uitgangspunten uit de Startnotitie zijn op enkele plaatsen gewijzigd. De aan

leiding daarvoor zijn de Richtlijnen voor het MER en voortschrijdend inzicht op basis van een studie 

naar de technisch-economische haalbaarheid (zie bijlage C: Stork, 1999). Dit heeft geleid tot 

de volgende wijzigingen en concretiseringen in de randvoorwaarden en uitgangspunten. 

De mogelijkheüen om he! NSW te ontwikkelen worden beinvloed door tal van ranOvoorwaarden en uitgangs

punten, W3ort)eelden daarvan zijn tiet huidige beleid, de technisctie en ecologische kennis, de mogeliikheden 

voor een rendabele exploitatie en het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. Corwreet betreffen deze: 

a. Hel 'demonstratieproject near shore windpark' wordt gerealiseerd niet de besiaaride en op land 

t)ewezen technologische kennis. 

b. De maximale waterdiepte voor het windpark is uit oogpunt van techniscfreconomische haalbaarheid 

ongeveer 20 meier (llws). De bereikbaarheid voor schepen vergt bovendien een minimale waterdiepte 

van ongeveer 5 meter (llwsj. 

c. Gezien het demonstratie karakter van het project, het huidige kennisniveau en het beleid voor 

de Noordzee is het windpark dicht bij de kust een éénmalig project met een omvang van zo'n 100 MW, 

d. Voor de ontwikkeling van tiet windpark is een rendabele exploitatie noOig. Daarom moet vooral rekening 

worden gehouden met toenemende kosten voor de fundering, de aanleg van de elektriciteitskabel en 

de installatie van de turbines bij een grotere afstand tot de kust, 

e. De verstoring van vogels en recreatie en de aantasting van landschaopelijke waarden, natuurwaarden 

en ecologische waarden moeten worden beped^t c,q. voorkomen. 

f. Hinder voor andere gebruiksfuncties en activiteiten in de Noordzee moet worden beperkt c.g, 

voorkomen, 

g. Het near shore windpark mag geen negatieve gevolgen hebt>en voor de kustveillgheid. 

h. De kans op calamlielien op zee door de aanwezigheid van windturbines In het waier moei worden 

beperkt. 

I, Het near shore windpark moet kunnen rekenen op voldoende bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. 

leader 4.4 R ar Ovoor waar eten en uitgangspurltn voor het NSW uit de Starlnolitie 

Bron: Ministeries van EZ en VROM, 1998 

Het uitgangspunt van de initiatiefnemer om het NSW te realiseren met bestaande en op land bewezen 

technologische kennis blijft van toepassing. Concreet betekent dit dal windturbines van 1 tot 1,5 MW 

op öit moment het uitgangspunt moeten zijn. Dergelijke turbines blijken op land technisch betrouw

baar en bedrijfszeker. Met grotere turbinetypes is nog geen ervaring opgedaan. De bedrijfszekerheid 

en de betrouwbaarheid zijn daarom nog niet voldoende te garanderen. 

In de Haalbaarheidsstudie is geconcludeerd dat de maximale waterdiepte voor het windpark uit 

oogpunt van technisch-economische haalbaarheid ongeveer 20 meter (LAT) is. Uit verder onderzoek 

naar de technisch-economische haalbaarheid in het kader van deze MER blijkt dat hel hier gaat om 

een technisch maximaal toelaatbare waterdiepte (zie bijlage C: Stork, 1999). 
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'Gezien de grote onzekerheden, het gebrek aan ervanng met windparken in een omgeving als de 

Noordzee er een gebrek aan locatiespecifieke gegevens als bodemgesteldheid, golf- en stromingsge-

gevens is fiel m deze fase van het project met verantwoord om een locatie Ie selecteren waar 

het water dieper is dan 15 meter (LAT)*' (zie bijlage C: Stork, 1999). 

Hel uitgangspunt om vooralsnog, gezien het gebrek aan ervaring en g^evens, locaties met een 

waterdiepte van gemiddeld ongeveer 15 meter (llws) te zoeken, legt een grote beperking op aan de 

ruimtelijke mogelijkheden en is om die reden door twee onafhankelijke experts getoetst (zie bijlage E: 

Vugts en Verruijt, 1999). Het uitgangspunt wordt in de toets onderschreven. Echter, "harde uitspraken 

over de maximaal toelaatbare waterdiepte zijn niet mogelijk". Oe toets onderkent vervolgens twee 

opties om te komen tot een keuze van een locatie voor hel NSW. te weten 'uitgaan van de nu 

beschikbare informatie, of eersl aanzienlijk verder en diepgaander technisch en economisch 

onderzoek doen. In het eerste geval zal het verstandig zijn om locaties te kiezen waar het mogelijk is 

met tiet wmdpark te 'schuiven' en de definitieve ligging van het park binnen de locatie pas te bepalen 

als er aanzienlijk meer werk is verricht en er veel meer gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn. 

Een gemiddelde waterdiepte van 15 meter (llws)^ lijkt voor de keuze van de locaties een goed uit

gangspunt (zie figuur 4.5), In het tweede geval kunnen concretere uitspraken over een eventuele 

begrenzing van de waterdiepte worden verwacht, al zullen ook dan harde uitspraken nog steeds niet 

mogelijk zijn. De reviewers achten de eerste optie de beste' (zie bijlage E: Vugts en Verruijt, 1999), 

De conclusie is dat de toepassing van monopaalfunderingen in water met een diepte van 15 tot 

20 meter (llws) weliswaar met bij voorbaat is uitgesloten, maar op dit moment niet verstandig is. 

Gezien de verwachting dat de effecten op het milieu verder uit de kust afnemen, is het zoekgebied 

voor de alternatieven voor het NSW in het MER echter niet op voorhand beperkt lot gebieden met 

waterdiepten van rond de 15 meter (llws). Geschikte locaties dienen echter wel een dergelijke water

diepte te kennen en (bij voorkeur) mogelijkheden te bieden om het wmdpark, bg voortschrijdende 

inzichten, in dieper water (tot 20 meter (llws)) te realiseren. De optie om het windpark uiteindelijk 

verder uit de kust te bouwen blijft in dat geval open, In het vervolg van het planvormingsproces zal 

nader technisch en locatie-specifiek onderzoek in dat geval verder uitsluitsel moeten gaan bieden 

over de plaatselijke haalbare waterdiepte. 

Hierbq gaal heT ixil m n vralefdwpU valfÊnt d* moateenheid 'IJIWP9I Aalnintvnical Tkü' {t^TI Dt n em rekanaenheid dfa n h«l fmligaMvd voof 
06 IDca^es jiagenoeg owt^vnkomt mat da n w gangbare «enheid Iaac4(haf wBMr iprlnt^ (Hvrv) 
Da ba'e4wiine«i,STORK, 1909] ( u n uil vv i iHii dss^ i i i e nomiiw)g>>«an)ii|m. In iM n i v o c u ^ i t n ds rou l taun vgn da bwvtwHrVtn 
wnnocn) m hM wtaüpiMra LM, 
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f\/ Orens 12 mijls zone 
Land 
Locaties 

O -10 m, - liws 
10 -15 m, -liwB 
15 -1 7 m . - liws 

I ^ H 17 - 20 m. -• liws 
^ ^ meer dan 20 m - llws 

15 meter -iiws 
/ \ y i 7 meter -l iws 
/ X / M meter -l iws 

Figuui 4.B De ligging vari de 15 meier dieplelijn (llws) lafigs de Nederlandse kust 

eran: Al t^on, 1999 

52 



10 15 20 
Waterc]iflDTe[m| 

10 15 20 Ï 5 30 

Wslermspte (m) 

40 

Figuur 4.8 Kosten van de ondersleuningsconslruclie voor een 100 WW windparh als lunctle van de walerdieple (LAT) 

Bron: ^e bijlage C: Sloni, 1999 

De totale investeringskosten variëren van circa 350 tot meer dan 450 miljoen gulden (zie figuur 9a), 

afhankelijk van de waterdiepte en öe afstand lot het netinpassingspunt. Bij een waterdiepte van 

20 meter (llws) vindt een sprong in de kosten plaats, die samenhangt met de noodzaak om dan 

zwaarder en duurder materiaal en materieel in te zetten. 

Overigens zijn met alleen de afstand van de locatie van het windpark tot de kust en de waterdiepte op 

de locatie zijn bepalend voor de omvang van de investeringskosten. Afwijkende condities betreffende 

getij, stroming, morfologie en geologische toestand voor verschillende locaties binnen het westelijk 

kustgebied kunnen leiden tot verschillen in investeringskosten van enkele procenten. 

Voor de totale kosten van het windparh zijn naast de investeringskosten de onderhoudskosten van 

groot belang. Ervan uitgaande dal m het westelijk kustgebied de afstand tot de dichtstbijzijnde haven 

niet groter is dan 40 tol 50 kilometer wordt, overeenkomstig de Haalbaarheidsstudie, voor onderhoud 

vanuit een basis op het land get<ozen. 

De opbrengsten van het park zijn in hoofdlijnen hoger naarmate de locatie noordelijker en op een 

grotere afstand van de kust ligt, aangezien daar de windsnelheid het hoogst is (zie bijlage H: Ecofys, 

1999). In het zuidelijke deel is de windsnelheid gemiddeld lager, waarschijnlijk door de afschermende 

werking van de Belgische kust. Naar de kust toe is de windsnelheid eveneens lager. 

Aan de hand van de investeringskosten, de kosten voor onderhoud en de opbrengst kan een globale 

kwh-kostprijs van de opgewekte windenergie worden berekend. De kwh-kostprijs wordt voor ruim 

80 procent bepaald door (rente en afschrijving op) de investeringskosten. De kwh-kostprijs is 

daarnaast sterk gevoelig voor veranderingen in de gemiddelde windsnelheid. 

Voor een 100 MW windpark met turbines van 1 MW is tenslotte een eenvoudige analyse gemaakt van 

de kwh-kostprijs als functie van de locatie, rekening houdend met het windaanbod. afstand tot het 

dichtstbijzijnde aanlandingspunt voor de kabel, afstand tot de dichtstbijzijnde haven en de waterdiep

te. Dit heeft geresulteerd in figuur 4.9b. Dit (ruimtelijke) overzicht van de kW/h-prijzen geeft vooral 

de onderlinge verschillen aan lussen de verschillende locaties langs de Hollandse kust, en is minder 

geschikt om in absolute zin uitspraken te doen over de te verwachten hoogte van de kwh-kostprijs. 

Uit figuur 4.9b blijkt dat locaties voor de kust van Zeeland een relatief hoge kwb-kostpnjs hebtïen. 

Dit is het gevolg van daar heersende relatief lage gemiddelde windsnelheden. Op de Vlakte van de 

Raan tjedraagt de kwh-kostprijs meer dan ordegrootte 19 cent. Dit betekent dat voor een rendement 

dat enigszins aantrekkelijk is voor investeerders ordegrootte ƒ 140 miljoen aan subsidie nodig is 

(Novem, i997b). De laagste kWh-prijzen worden bereikt m een gebied rond de Maasvlakte, een brede 

strook tussen Hoek van Holland en Wijk aan Zee en een gebied nabij Den Helder. De kwh-kostprijs is 

hier lager dan ordegrootte 17 cent. 
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15.4- 16ct,ykWh 
16- 16.5cVkWh 
16.5- 17 cVkWh 
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] 18.5-19 cUkWh 
19- 19,5 ct/kWh 
19.5- 50 cVkWh 
Geen gegevens 
Land 

Figuur 4.9a Gfove indhcalie van de kWh.pn|/en van een NSW langs de Hohandse kust 

Bion: HASKONING OD ba»i3 van STORK. 1999 ( i ie bijlage C) 
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