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Daarnaast is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de startnoliie naar de C-m,e,r.
en de ander wettelijke adviseurs voor advies gestuurd, Op 4 november 2002 heeft de C-
m,e,r, advies uitgebracht ten aanzien van de richtlijnen voor de onderhavige
milieueffectrapportage, Op 5 december 2002 heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
mede op basis van de ontvangen reacties, de richtlijnen vastgesteld, Vervolgens is het
inrichtingsmilieueffectrapport opgesteld. Dit rapport wordt gevoegd bij de
vergunningaanvragen en vormt een belangrijk document voor de beoordeling van de

vergunningaanvragen, Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zal dit milieueffectrapport
beoordelen op aanvaardbaarheid,

Na beoordeling en aanvaarding van het milieueffectrapport door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat, kan de inspraakprocedure worden ingegaan, De mogelijkheid tot inspraak
wordt bekend gemaakt volgens de daartoe in de wet opgenomen voorschriften, In dat kader
wordt een openbare hoorzitting georganiseerd waar insprekers hun opmerkingen mondeling
kunnen toelichten, Tevens wordt door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een
exemplaar van het rapport naar de C-m,e,r. en de overige wettelijke adviseurs gestuurd,

Het milieueffectrapport wordt door de C-m,e,r, getoetst op de wettelijke eisen, juistheid en
volledigheid, Bij de beoordeling worden de binnengekomen inspraakreacties betrokken, Als
uitgangspunt voor de toetsing geldt dat het milieueffectrapport voldoende gegevens moet
bevatten om tot besluitvorming met betrekking tot de vergunningverlening (Wm en Wbr) over
te kunnen gaan, Het eindoordeel van de C-m,e,r. wordt, nadat dit is besproken met het
bevoegd gezag, neergelegd in een toetsingsadvies,

2,2,4 Vergunningen
Om tot realisatie van het NSW te komen, zijn vergunningen nodig in het kader van de Wet
milieubeheer (Wm) en de Wet beheer rijkswateren (Wbr),

Wet mileubeheer
Voor het oprichten en de exploitatie van het NSW is een milieuvergunning nodig in het kader
van de Wet milieubeheer (Wm), De Wm-vergunning wordt verleend door de Minister van
Verkeer en Waterstaat (V&W) in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting,
'Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM),

Wet beheer rijkswaterstaatswerken
Voor de aanleg, het instandhouden, onderhouden en verwijderen van het Near Shore
Windpark is een vergunning vereist op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken
(Wbr) , Ook voor de aanleg en het instandhouden van de kabels is een Wbr-vergunning

vereist. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) is coördinerend Ministerie voor
Noordzee-aangelegenheden en de Minister is bevoegd gezag voor de Wbr-
vergunningverlening,

WbrM/m vergunningaanvraag - Near Shore Windpark
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2,2,5 Verdere procedure

NtE

Hieronder is het schema opgenomen van het verloop van de m,e,r,-procedure en de
procedure van de vergunningverlening,
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3 BESCHRIJVING VAN HET NSW EN DE ONDERDELEN

3.1 Algemeen

Het NSW bestaat uit 36 windturbines met elk een geïnstalleerd vermogen van 2,75MW, Het
totale constant geïnstalleerde vermogen van het park bedraagt 99MW, De
ontwerplevensduur van het NSW bedraagt 20 jaar, Na de ontwerplevensduur zal het NSW
worden ontmanteld,

3.2 Locatie NSW

In de Pkb locatiekeuze demonstratieproject NSW deel 4, is de perimeter waarbinnen het
NSW dient te worden gerealiseerd vastgelegd, Met het oog op de realisatie van een
demonstratieproject Near Shore Windpark (NSW) wijst het kabinet de volgende locatie aan
waarbinnen het NSW gebouwd kan worden: een gebied tussen 8 kilometer (gemeten vanuit
de IIws-lijn) en de 20 meter dieptelijn (lIws) ter hoogte van de kuststrook tussen Castricum en
Egmond aan Zee, met een oppervlakte van ongeveer 40 km2, De grenzen van het gebied
worden bepaald door aanwezige kabels en pijpleidingen
De coördinaten staan zowel in ED50 als ook in WGS84 vermeld, Voor de gehanteerde
datumtransformatie wordt verwezen naar bijlage i.

TabeI3-1:Coördinaten van de begrenzingnummers van het NSW

UTM31 ED50
Nr X y
1 601315 5829547
2 600900 5826110
3 597065 5826069
4 591584 5832310
5 593472 5832789
6 594485 5831762
7 596057 5833317

WGS84
Nr X Y

1 601221 5829336
2 600807 5825900
3 596972 5825858
4 591491 5832099
5 593379 5832578
6 594392 5831551
7 595964 5833106

WGS84
Nr NB OL

1 52° 36' 16,6" 4° 29' 41,0"

2 52° 34' 25,7" 4° 29' 15,2"
3 52° 34' 26,8" 4° 25' 51,5"
4 52° 37' 52,2" 4° 21' 6.6"

5 52° 38' 6,5" 4° 22' 47,5"

6 52° 37' 32,7" 4° 23' 40,3"

7 52° 38' 22,0" 4° 25' 5,5"

WbrlWm vergunningaanvraag - Near Shore Windpark
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3,3 Indeling van het park

Uitgaande van de base case 1 indeling van het NSW zijn de coördinaten van de
windturbines als volgt:
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Æ
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o & L1 0 f\ 0 00
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coordinatennummers turbine

begrenzirigsriurnmers locatie NSW

begrenzi ngsn ummers ka bel corridor

windmeetmast

Figuur 3-2: Positionering windturbines in het NSW-park

Tabel 3-2: Coördinaten van de windturbines (Base Case 1)

r

UTM31 ED50
Nr X Y
1 597275 5826591
2 596850 5827074
3 596433 5827549
4 596008 5828033
5 595584 5828516
6 595159 5829000
7 594727 5829492
8 594302 5829975
9 593877 5830459
10 593460 5830950
11 593027 5831427
12 592602 5831911
13 598283 5826959
14 597858 5827443
15 597433 5827926
16 597008 5828410
17 596328 5829184
18 595903 5829668
19- -595478 5830151
20 595053 5830635

WGS84
Nr X Y
1 597183 5826381
2 596758 5826864
3 596341 5827339
4 595916 5827823
5 595492 5828306
6 595067 5828790
7 594635 5829282
8 594210 5829765
9 593785 5830249
10 593368 5830740
11 592935 5831217
12 592510 5831701
13 598191 5826749
14 597766 5827233
15 597341 5827716
16 596916 5828200
17 596236 5828974
18 595811 5829458
19 595386 5829941
20 594961 5830425

I

1

°

~ .
Ll

WGS84
Nr NB OL
1 52° 34' 43,6" 4° 26' 3,2"

2 52° 34' 59,5" 4° 25' 41,2"
3 52° 35' 15,1" 4° 25' 19,5"
4 52° 35' 31,1" 4° 24' 57.4"
5 52° 35' 47,0" 4° 24' 35.4"
6 52° 36' 2,9" 4° 24' 13,3"

7 52°36' 19,1" 4° 23' 50,9"
8 52° 36' 35,0" 4° 23' 28,8"
9 52° 36' 50,9" 4° 23' 6,7"

10 52° 37' 7,0" 4° 22' 45,0"
11 52° 37' 22,7" 4° 22' 22,5"
12 52° 37' 38.7 4° 22' 0,4"

13 52° 34' 54,9" 4° 26' 57,1"
14 52° 35' 1 0,8" 4° 26' 35,1"
15 52° 35' 26,7" 4° 26' 13,0"

16 52° 35' 42,6" 4° 25' 51,0"
17 52° 36' 8,1 " 4° 25' 15,6"

18 52° 36' 24,0" 4° 24' 53,6"
19 52° 36' 39,9" 4° 24' 31,5"
20 52° 36' 55,9" 4° 24' 9,4"

WbrM/m vergunningaanvraag - Near Shore Windpark
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Tabel 3-3: Vervolg tabel 3-2

UTM31 ED50
21 594628 5831119
22 598642 5828064
23 598213 5828549
24 597789 5829037
25 597132 5829783
26 596654 5830327
27 596229 5830811
28 595804 5831295
29 595379 5831779
30 598962 5829209
31 598540 5829697
32 597890 5830435
33 597406 5830987
34 596981 5831471
35 596556 5831955
36 596131 5832439

NocrdzeeWind

WGS84
21 594536 5830909
22 598550 5827854
23 598121 5828339
24 597697 5828827
25 597040 5829573
26 596562 5830117
27 596137 5830601
28 595712 5831085
29 595287 5831569
30 598870 5828999
31 598448 5829487
32 597798 5830225
33 597314 5830777
34 596889 5831261
35 596464 5831745
36 596039 5832229

Nim

WGS84
21 52° 37' 11,8" 4° 23' 47,3"
22 52° 35' 3004" 4° 27' 1704"

23 52° 35' 46,3" 4° 26' 55,1"
24 52° 36' 204" 4° 26' 33,1"
25 52° 36' 27,0" 4° 25' 59,0"
26 52° 36' 44,9" 4° 25' 34,2"
27 52° 37' 0,8" 4° 25' 12,1"

28 52° 37' 16,7" 4° 24' 50,0"
29 52° 37' 32,7" 4° 24' 27,9"
30 52° 36' 7.2" 4° 27' 35,6"
31 52° 36' 23,3" 4° 27' 13,7"
32 52° 36' 47,6" 4° 26'40,0"

33 52° 37' 5,8" 4° 26' 14,8"

34 52° 37' 21,7" 4° 25' 52,7"
35 52° 37' 37,6" 4° 25' 30,7"
36 52° 37' 53,5" 4° 25' 8,6"

De windmeetmast aangegeven in Figuur 3-2 (X=594195; Y=5829600 UTM31 ED50) maakt
geen onderdeel uit van deze vergunningsprocedure, De windmeetmast doorloopt momenteel
haar eigen Wbr vergunningsprocedure,

WbrM/m ver9unnin9aanvraa9 - Near Shore Windpark
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Typical Design

All values ar nominal

NtE

XLPE-insulated submarine power cable

Designation
Design voltage (Um)
Impulse level

Conductor
type
cross-sectIonl material
Longitudinal water-sealed

Conductor screen

Insulation
type
material
thickness

Insulation screen

Bedding

Screen
Type 1 Material

- cross-section

Longitudinal watersealing
- swelling tapes

Sheath
material

- thickness

Filers
Bedding

Armour
- typ
- material (N

material
thickness of each wire

Outer cover

type
material
thickness

Complete cable
- diameter

- rlrv wehTht

Figuur 3-4: Voorbeeld opbouw toe te passen zeekabels

pxcrv 3x500 mm2

36 kV
170kV

round, compacted
500 mm2 copper
yes

triple extruded, dry cured
XLPE
8.0mm

.welling tapes

Cu wire.
35 mm2

extruded PE
3,Omm

3 profies (one with POC)
tape

wire
1/2 stainless steel 1 1/2 PE
1/2 galvanised steel 1 1/2
5,Omm

wet
pol ypropylene yam
4mm

'= 140mm
= ,2 h,/m

WbrM/m vergunningaanvraag - Near Share Windpark
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3,5 Beschrijving windturbine

De NEG Miccn NM92/2750 windturbine is
ontwikkeld met een uitdrukkelijke toepasbaarheid
voor offshore installatie(s), Het concept is
gebaseerd op ervaringen met systemen en
onderdelen uit de grondig geteste NM64C, NM72
en NM72C windturbines,

De NM92/2750 is gebaseerd op een bekend
concept -bladverstelling met variabel toerental en
een slipringanker generator, Verder is de NM92
uitgerust met het LM44,8P blad, De LM bladen
worden onderworpen aan statisch en dynamisch
testen,

Nominaal vermogen
Rotor diameter
Ashoogte

2,75MW
92 m
70 m

De corrosiebescherming van de turbine voldoet
aan LSO 12944 corrosieklasse C5-M (buiten) en
C3 tot C4 (binnen) en is berekend op een lange
levensduur.

De windturbine bestaat uit de volgende onderdelen:
. Funderingspaal;

. Transitiestuk;

. Bordes;

. Turbinemast;

. Gondel met generator en de rotorbladen,

\.. .. Gondel met generator
\~- en rotorbladen

_ Turbinemast

_ Bordes

.. Transitiestuk

_ Funderingspaal

Voor een overzichtstekening van de windturbine zie bijlage 11.

3,5,1 Fundering
De fundering bestaat uit een holle stalen buispaal met een uitwendige diameter van circa
4,5m', De fundering zal tot op een diepte van 25m onder het zeebodemniveau wordt
aangebracht.

3,5,2 Transitestuk
Het transitiestuk is een buisccnstructie met een diameter van circa 4,7m, Deze wordt over de
funderingspaal geplaatst. Na het stellen wordt deze aan de funderingspaal gekoppeld
middels een groutverbinding, Het transitiestuk loopt van circa -3m MSL tot +15m MSL. Aan
dit transitiestuk wordt de zogenaamde "boatlanding" constructie geïntegreerd,

3,5,3 Bordes
Boven op het transitiestuk zal een bordes worden aangebracht. Het niveau van de
onderzijde van het platform bedraagt 15m +MSL. Vanaf dit bordes wordt toegang verschaft
naar de mast.

3,5.4 Turbinemast
De mast is opgebouwd uit aan elkaar gelaste ccnisch gewalste platen, de mastsecties
worden onderling verbonden middels flensverbindingen, Tevens bestaat de verbinding met
de fundering uit een flensverbinding,

WbrlWm vergunningaanvraag - Near Shore Windpark
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De windturbines zijn vanaf zee bereikbaar via de bootlanding, ladder en het op de fundatie
gecreëerde werkplatform, Toegang tot de mast wordt verschaft via een afsluitbare deur in de
mastvoet. In de mast is een lift (optioneel) en een ladder met een valbeveiligingssysteem,

Voor het beheersen van het klimaat in de mast is een luchtontvochtiger geïnstalleerd, Dit
waarborgt een constant klimaat en effectieve bescherming van de toren en boutverbindingen
tegen corrosie ongeacht het buiten klimaat.

3.5,5 Gondel met generator en de rotorbladen

Gondel
Het vermogen van de rotor wordt via de hoofdas en tandwielkast naar de generator
overgebracht. Tussen de tandwielkast en de generator is een flexibele koppeling
aangebracht. De tandwielkast is een 3-traps, planetair en parallel, hybride ontwerp,

De meest karakteristieke eigenschap van het kruisysteem is de eenvoud door het gebruik
van weinig componenten, Het bestaat uit een 4-punts kogellager met binnen vertanding, 5
kruimotoren en 6 hydraulisch geactiveerde remmen,

Alle functies van de windturbine worden door een computer controle systeem bewaakt en
geregeld, Dit systeem ontvangt, controleert en slaat meerdere signalen op, Indien signalen
buiten toleranties vallen corrigeert het systeem door het aansturen van de verschillende
actuatoren in de turbine,

Het systeem met de transformator, schakelkast, frequentieomzetter bevindt zich op
verschillende niveaus onder in de mast.

Smering en koelsysteem verzorgen de circulatie, filtratie en koeling van de tandwielkastolie,
De pomp circuleert de olie via een filter door een oliel water warmtewisselaar. Het water
verzorgt tevens de koeling van de generator en wordt middels een waterpomp door de
radiator (op de gondelkap) gepompt om door lucht gekoeld te worden, Voor verdere
informatie betreffende de verschillende systemen wordt verwezen naar het onderhoudsplan
in bijlage Vi.
In de gondel zijn de volgende hoeveelheden aan smeermiddelen en andere vloeistoffen
aanwezig:
Tandwielkast olie:
Hydraulische olie:
Smering hoofdlager:
Koelvloeistof:

circa 600 liter;
circa 20 lier;
circa 20 liter;
circa 120 liter,

De bodem van de gondel is dusdanig ontworpen dat bij onverhoopte lekkage van
bovengenoemde vloeistoffen géén emissies naar de omgeving kunnen plaatsvinden, De
vloeistof blijft op de bodem staan en deze wordt tijdens onderhoud gereinigd,

De glasvezel versterkte gondel kap beschermt de onderdelen tegen het buiten klimaat. Een
opening voorop biedt toegang tot de rotornaaf.

Rotorbladen
De bladen zijn 44,8 meter lang en gemaakt van glasvezel versterkt polyester. De bladen
hebben een stalen flens en in de bladvoet zijn bussen gelamineerd om de vereiste sterkte te
garanderen,

WbrM/m vergunningaanvraag - Near Shore Windpark
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Bijlage I: Datum transformatie van WGS84 naar ED50
Alle geo9rafische coördinaten in dit rapport zijn gebaseerd op de lokale datum, De lokale datum is
"European Datum 1 950" (ED 50), Projectie coördinaten zijn in Universele Transversale
Mercatorprojectie, Zone 31 Noord, Centrale Meridiaan 3 0 Oost. Een satelliet navigatie en
positionering systeem in de "differential mode" is gebruikt. DGPS geografische coördinaten zijn
gebaseerd op datum "World Geodetic System 1984" (WGS 84),
Met behulp van de UKOOA datum transformatie zijn de WGS 84 coördinaten omgezet naar de lokale
datum ED50, De toegepaste geodetische parameters staan hieronder weergegeven,

DG PS geodetische parameters:
Datum
Ellipsoïde
Halve primaire as
Halve secundaire as
Eerste gekwadrateerde excentriciteit
Afplatting

World Geodetic System 1984 (WGS 84)
World Geodetic System 1984
a = 6378137,000 m
b = 6356752,314 m
e' = 0,006694379
1/f = 298,2572236

UKOOA gedefinieerde datum transformatie parameters van WGS 84 naar ED 50
Translatie, rotatie en schaal parameters
dX +89,5 m rX +0,000 arcsec
dY +93,8 m rY +0,000 arcsec
dZ 123,1 m rZ +0,156 arcsec
Schaal factor -1,2 ppm

Lokaal datum geodetische parameters:
Datum
EllpSOïde
Halve primaire as
Halve secundaire as

Eerste gekwadrateerde excentriciteit
Afplattin9

European Datum 1950 (ED 50)
International 1924
a = 6378388,000 m
b = 6356911,946 m
e'= 0,006722670
1/f = 297,0000000

Projectie parameters:
Projectie
Zone
Centrale Meridiaan
Centrale Parallel
"False Easting"

"False Northing"

Schaal Factor op CM
Eenheden

Universeie Transversale Mercator (UTM)
31 Noord
3° Oost
0° Noord
500000 m
Om
0,9996
meters

WbrM/m ver9unnin9aanvraa9 - Near Shore Windpark
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Bijlage 11: Overzichtstekening WTG NM92/2750 HH70m
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Ø92rn

70m +MSL
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24m +MSL

Bordes

Transitiestuk
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