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AFKORTINGEN
ASAP
EEZ
ERC
ERP

EU
EZ
HAT
HSE
lALA

As Soon As Possible;
Exclusieve Economische Zone;

Emergency Response Committee;
Emergency Response Plan;
Europese Unie;

Ministerie van Economische Zaken;
Highest Astronomical Tide;
Health, Safety and Environment (Engels equivalent van VGM);

LAT

International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse;
Authorities;
Inspection ond Testing Plan;
Milieu Effect Rapport;
Lowest Astronomical Tide;

MSL

Mean Sea Level;

MW
PBM

Mega Watt;
Persoonlijke beschermingsmiddelen;

POB

Person on Boord;

PPE

Personal Protective Equipment;

PTW
RWS

Permit to Work;
Ri¡kswaterstaat;
Veiligheid, Gezondheid en Milieu;

ITP

MER

VGM
VROM

Ministerie von Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer;
V&W

Wbr
WEOM
WPA
WTG

Ministerie van Verkeer en Waterstaat;
Wet beheer rijkswaterstaatswerken;

Wind Energie Ontwikkelings Maatschappij;
Work Process Assessment;
Wind turbine generator

Wbr aanvroog Windpark Den Haag 11 - Veiligheids- en Calamiteiten

- iv -

plan

uOjdual!al!wo¡oJ ua -sp!aLj6!1!a¡\ - 11 600H uaa ~JOdpU!M 600JI\uOO JqM

ç

'pieise6 sie6uj
le4 Ui pJOOpUOIS 10UOIIOUJeiUI ep a6aMUOA si e6ol!lq ezeo 'p6eOAe6 uald ÁJue6uiiuOJ

le4 I e6ol!lq slo si uolduellellwolOJ ue -sp!e46!I!eA I!P liS 'ellOulqWOJMnoq uee UOA
eipeies ep !!q ueAeJ4Jse6JoOA UepJOM WnWIU!W slo lOl ue JeWeUjellOlllUI ap UOA uesie
ep do pJeesoqe6 si uolduellellwolOJ ue -'sp!a46!I!eA I!O 'pJeepOJiuOJa6 (Jaweuuoo
eJ04SHO ue JeMnoqeU!qJnl) e!IOulqwOJMnoa uaa6 60u si I1 60aH ueO ~JodpU!M JOO/\
'eezpJOON laOISJeIOMs~!!èI 'JeISIUIW ep suewou ue 'loalsJeloM ue Jee~Je/\ UOA

JeISIUIW ep Si 6UIUUn6JaA JqM ep UOA eiji6jo JOOA 60ze6 p6aoAeq leH 'Á6JeujpU!M
Iie4S ue uonN suewau ui II 600H ueO ~JodpUIM JOOA 600JAUOos6ulUUn6JeA
JaM ep iueip WOjM '11 600H ueO ~JodpU!M le4 JOOA 6UlUUn6JeA

JqM 600JAUOO ep UOA uolduel!al!WoloJ ue -'sple46,1leA le4 IWJOA luewnJOp I'O

'uolduellellwolOJ ue -'sp!e46!I!eA le4 si pueipe6ui UepJOM ueieow
eip ueuuoid ep UOA u\,j 'uoo¡seq ellUa!p ~JodpUIM eJ04sHo uee JOOA 6uiuun6JeA

JqM uaa JOOA 600JAUOO uee ueluewnJop e~leM iin uewoue6do Si sie6eJspieies ap ui
'iw~ oe; uoo ~!,1e6 JO Jeuiei~ UOA uooiseq pa!qe6 uee eip ue~JodpUIM
JOOA pueelJeA UepJOM ueiinz ue6uiuun6JeA-JqM sl4Jeis Je 10p pioodeq sie6eJspiaies
ep Ui Je Si sueAe 1 'ueAa4a6do sie6eJspieieq JaM ezep UOA 6u!peJI6u!~JeMUI ep
iew S! eez do ue~JOdpUIM UOA wnlJOIOJaw epuepie6 ue!pJOOA leH 'eez do ue~JOdpU!M
UOA ISWO~ ep eewJOop ue 6UlUelJeA6uiuun6JeA ep ueJein6eJ sie6aJSpieies ezeo

i
I,

'i vOOZ; 'M"itJ uepJoMe6 14JOJ~ UOA vOOZ; JaqweJep L S do ("sle6eJsplelas" oUJe!4)
euOl e4JsiwouoJe eAe!snlJxe ep Ui ua~JaMSlaOISJeIOMs~!!J Jee4eq leM 6u!ssodeOI

a~azu! sla6eJsp!eles ep U!IZ ueJeslloaJ ei eaz do PU!M JOOA ue6uiiieisieop ep wO

'6uoieq Jooquado 100J6 UOA ueuepeJ epUe6U!Mp wo 6!pou Si Z:j ep U!
MW 0009 uaA ue60WJeA 100101 uee 101 'ue~JodeulqJnlpUIM ezep UOA e!IOslloeèl '(Z:j)
euoz e4JsiwouOJj eAelSnpXj espualJepeN ep U! eezpJooN ep do ua~Jodeu!qJnlpUIM

Ui OlOl U! MW 0009 UOA ua60WJeAS6u!~~eMdo uae JOOU IpJOM PleeJise6
Je 10p pielSe61pJOM 0lou ezep ui '¡VOOZ; 'WOèltJ e¡winèl 0loN ep U! ueAeJ4Jseq

(nj) eezpJooN ep JOOA pieieq ~1!leIW!nJ le4 si ei6JeuepuiM 101 6u!~~aJlaq iew
'puOIJepeN Ui 6u!UelZJooAel6Jeue ewoZJnnp uee 101 uewo~ ei
wo pieieqspie4JeAo le4 uaA leepJepuo uee Si aez do ei6JeuepUIM UOA 6uissodeoi eo

ÐNIOljlNI

l

uoldual!al!Wolo) ua -sp!aLj6!1!a¡\ - ii 600H uaO ~JodpU!M 600JAUOO JaM

9

'uewoue6do 11 600H uaO ~JodpUIM le4 UOA eiiOJOl ep Si I Jnn6!¡
ui '(euozsple4611!eA ¡e!snIJxe) ,w~ GS OJJIJ UOA el~olAJeddo uee ijee4 ue eezpJooN
ep UOA (nj) euoz e4Js!wouOJj ¡alsnlJxj espuolJepeN ep Ui 1611 ~JOdpU!M leH '600H

ueO UOA ai6oo4 JelISn~ ep i!n w~ GV OJJD do 4JIZ IpulAea II 600H ueO ~JodpU!M leH

1I 60DH uaO ~JodpU!M aJlo:iol Z;'(;

'plaluowluO UapJOM II 600H ueO ~JodpUIM le4 10Z

JOO! OG ON 'Joo! OG 1600Jpeq 11 6aoH ueO ~JodpUIM la4 UOA Jnnps~lnJqe6 ep600eq

eo 'MW e;e;G 1600Jpeq ~JOdpU!M le4 UOA ua60WJeA 100101ieH 'MW S UOA ue60WJeA

pJaaii0isu,I,e6 uee iew ~ie sau!qJnlpulM e;s iin iooiseq 11 600H ueO ~JodpUIM leH

uaawa61v L '(;

SljHJS31l\nlIS L

uOjdual!al!woloJ ua -sp!êl'-6!I!aA -11 600H uaa ~JodpU!M 600JIIUOO JCJM

-.~o
---

- ----

_____1'
._-..~
---

--~'
--~

L

-.
-~

--~.._~-- -~--_.--~---a
~. --.
"'09-..,.-:
-Cl

-.s
--~
-

~-.:'

_ -.1

_.--=.';

'-'"-'-,'

.--=~
_._-

~."".."'''''~10l''''''()

_. i

11 ""H "" 1(.. at'I"jj

" -

¡(:~
:~'-'

"',

.....

..

_'/~~'

Íl _iAIl I'

-

,tMlltkVHUel
, )ledUIM

--_.-

'...

'.,

""

I

".
.0

-'-1" ~"

it-_.

.-

-

:;,,~

iX':~ ~ri.." ;,. --

ë.:-,.,,__.~, . '-.

.21: ~. - _.

._~.~,"'~---~-'. . -'o,~,
--- .

il 600H ueO ~JodpUIM eiiOJOl

: I Jnn61~

UOlduEll!Ell!WOIO) UEl -SP!Eli.ô!l!El/\ -11 ôooH UEla ~JOdpU!M ÔOOJAUOO .JaM

8

UO~ ueilolsleolA e61zeMuao UOA eWnlOA a61peiioA le4 10P UedJOMIUO 6!uapoz S! 81M

ep uaA lepu06 eo 'ue6ueJqaoi ueuun~ ep04Js neil!w le4 eip 'uailois a~!!IJaoAa6
UOA j.JOdsUOJI ue 60lsdo ap uoo UepJOM ue~u04Jse6 14:iapuoo Ja 10Z JepJe/\

'6uIAe61e6aJ WJO¡uOJ pJep!!MJeA ue plewoZJeA
UepJOM 10Z 10A¡0 ue UepJOM uepn04e6 uo04JS e!IOJol ep lOl p!!ldoOI ep epueJnpe8

,4JOJqe6aOllpJOM neiiiw le4 uoo ep04:is eiaw!uiw Je 10p pJeoAe611n UepJOM

61uopoz ueiinz uallel'Alpo eo '~OOlP¡004 uae S! na!i!w le4 UOA 6ulwJe4:iseq eo

naJl!\! n:
'uoldelPO uea
Ui uewoua6do UepJOM lOl Jepua ua uee 'ueJepuiwJeA ei s,o:i!SP wo UapJOM uawoue6
ueia6eJI00W eAellUeAeJd uaiinz 6!pou JOOM JOOO 'ueJeoA¡!n a!lonlOAa ue aIIOSIJoluaAU!
-OJlsP uee uellel'A!pO a~ei¡i:ads un4 JOOA ueiinz '6upeoA¡!n ap iew isoiaq 'uel!j.od eo

a!l0nl0¡\a ua a!l0SJJDIUaWJ-o:iJSJti G'£
'11 600H ueO ~JodpUIM èljW ep6eOAa6 60aJAUOO ezep Iiq le4 JOOU UeZeMJeA
IpJOM uede4Js anooJe6i¡Jp do UOA Ue6U!A!ppUOO b'J Ue6UIJOAUOO UOA e610Ae6uei

s,OJ!SP (auown4 ue neiiiw) 'j.00Adee4:is JOOA p!a4611,eA Ui ue6lu~ el14Jlzui wO
'eiioiuewn:iop W8/\ uele~~IMluO ai aJapJaA aiio JOOA sisoq ep IWJOA uold-W8/\ leH

'pue¡eoa61ln IpJOM luewe6auow W8/\ a04 ue pJeesiu06Joe6 U!!Z uel!el!A!pO

W8/\ e04 ijlu4Jseq ue ISOA pa!oJd eie4 le4 UOA pliidooi ep epueJnpe6 uepedso
W8/\ ap UOA UeJnlseq le4 JOOA ua6uiiieisieop ue pieieq 'ei¡osoi!¡ ep le4 16ai JapJa/\
'UepJOM pJeain6eJe6

JqM ap ueuuiq ieiu eip uedJaMJepuo epJeel0leJe6-oqJo ~!!le~Olp¡004 laAeq luawnJop
I!O 'piaise6do UepJOM Mnoq ap uoo PU006¡OJOOA uoid (jSH) lueWUOJIAUj pUO Ala¡OS
'411oeH sio lOl uoid W8/\ 1'0 'uaAeJ4Jseq ne!l!w ue p!a4puoze6 'ple46111eA pUOJ
seJnpe:ioJd ue eilOSlU06Jo ap UapJOM uue!H ,Je!oJd iip uaA aso¡ elaUOllOJedo ue eSO¡

e!IOslloeJ ep suep!!1 uapedso W8/\ JOOA weeisAs luewa60uow ue610A ei sJeweuleep

ep JOOp le4 ij!IJ4Jseq (uold-W8/\l uoldne!l!w ue '-spia4puoze8 '-sple46,I,e/\ leH
'ueuuoldsple46!1,eA
e~e!¡i:ads pe!oJd ueiieis ei do Japou ue elloulqwOJMnoq ueJepeles
ei ep UOA ueuuoldsple4611,eA e~e!¡i:ads iaw pinAa6uoo leM-oqJ\I ep ui 6u!Ae6le6eJ

ep iew 6u!WWeISUeeJeAO ui pJeoAa611n UepJOM Mnoq ep suep!!1 uepe4WOOl~JeM
'UepU!A ei siooid ueue!p ueiioAa6uo uee6 Je 10p Si lunds6u0611n le4 10p iua~aiaq

I!O 'p!aieq uelioAe6uo-lnu pwoaue60z uee Ipie6 ~JOdpU!M le4 UOA Mnoq ap JOO/\

uaawa51v L '£
NVldn3IlIW Nj -SOljHONOnÐ '-Sm:iHÐlllj¡\ 8

worden opgevangen door de bodembak, Het is hiermee onmogelijk dat er vanuit de
gondel emissies plaatsvinden naar het milieu, Vanuit het koelsysteem, gesitueerd op
het gondeldak, zouden emissies naar de omgeving kunnen plaatsvinden, De
toegepaste koelvloeistof bestaat daarom uit water met een milieuvriendel¡¡k type
koelvloeistof, Ook het transformatorstation is dusdanig ontworpen dar er geen
emissies meer naar het milieu kunnen plaatsvinden,

3.4 Organisatie van de werkzaamheden
Met betrekking tot de realisatie zullen de deelnemers een organisatieschema opstellen
voor het hele project en hun eigen activiteiten met hierin opgenomen de VGM-

organisatie,
Voor de start van de uitvoering en start van subactiviteiten worden
starterkvergaderingen gehouden, met als doel de aanwezigen te informeren over de
op dat moment uit te voeren activiteiten, en de hierbij aanwezige risico's,
Naast de starterkvergadering worden periodiek tooiboxmeetings gehouden, Tijdens

deze veiligheidsvergaderingen worden diverse (veiligheid)onderwerpen belicht die
ti¡dens de realisatie van het pro¡ect aandacht vereisen, Zoals het dragen van
Persoonl¡¡ke beschermingsmiddelen (PBM), brandbestrijdingsvoorzieningen,

evacuatieplannen en andere veiligheidsprotocollen,
Verder zullen er veiligheidsaudits en werkplekinspecties uitgevoerd worden op de
verschillende werkplekken tijdens de verschillende fases, De resultaten van deze audits

en inspecties zullen worden besproken tijdens de tooiboxmeetings,

3,5 Personeel
Het personeel heeft minimaal een opleiding basisveiligheid conform VCA genoten,
De medewerkers van de verschillende deelnemers en hun onderaannemers worden
getraind in de project specifieke aspecten ook met betrekking tot VGM, Het personeel
dat offshore transport, installatie en onderhoudswerkzaamheden zal verrichten, heeft

een offshore training gevolgd,
Werknemers van alle partijen zijn verplicht om (bijna) ongevallen, milieu-incidenten
en onveilige situaties meteen te melden bi¡ de VGM-coördinator.

3,6 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Voor specifieke taken worden naast de standaard persoonlijke
beschermingsmiddelen, additionele beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld,
De werknemers zijn verplicht deze altijd tijdens hun werkzaamheden te gebruiken,

Persoonlijke beschermingsmiddelen zullen voor gebruik door de gebruiker
gecontroleerd worden op schade en werking, Niet functionerende of beschadigde
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PLAN

4 CALAMITEITEN

4,1 Algemeen
Het calamiteitenplan wordt opgesteld met als doelstelling het waarborgen en
bewerkstellingen van de veiligheid van werknemers en derden bi¡ het installeren,
onderhouden en bezoeken van de WTG's, Het is gebaseerd op de ervaringen
opgedaan in de offshore olie en gaswinning en andere windparken,

Het plan beschrijft de procedures en richtlijnen te gebruiken bij calamiteiten, zodat de
betrokkenen voorbereid, snel en efficiënt kunnen reogeren op calamiteiten ti¡dens
installatie en onderhoudswerkzaamheden,
De inhoud van het calamiteitenplan moet gezien worden als minimumeis, Eisen van

overheidswege mogen op geen enkele wi¡ze genegeerd worden, De eisen gelden

voor iedereen die de locatie bezoekt, inclusief onderaannemers,

Daar waar (onder)aannemers, gerelateerd aan hun werkzaamheden, strengere eisen
en procedures hebben dienen ze daar aan te voldoen, In Bijlage I is het
plan (contingency pion) opgenomen,
calamiteiten

4.2 Mogelijke calamiteiten
Mogelijke calamiteiten, niet opgesomd naor belangri¡kheid:
. Ma n overboord;

. Brand;

· (Bijna) ongeval;
. Acute ziekte; hartaanval, onwel, etc.;

. Schip op drift;

. Onweersbuien, opkomend slecht weer, storm, sterke stroming, ruwe zee,
mist, etc.;
. Milieu-incident;

. Materiele schode;

. Bommelding, gijzeling of sabotage,
Met betrekking tot de behandeling van mogeli¡ke calamiteiten wordt vóór de bouw
van het windpark een verantwoordeli¡kheidsmatrix opgesteld, In deze matrix wordt
aangegeven wie te alarmeren en te informeren bij een bepaalde calamiteit,
In of bi¡ de WTG zijn verschillende veiligheidsmiddelen continue aonwezig, zoals

brandblussers, EHBO-kist, reddingsboei en een overleveringsset met
overnachting middelen,

4,3 Training
Alle medewerkers van de deelnemers aan het pro¡ect zullen voor aanvang van hun
activiteiten onderricht worden in wat te doen bi¡ noodgevallen en calamiteiten,
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Periodiek worden oefeningen uitgevoerd en wordt het plan geëvalueerd op actualiteit,
Naar aanleiding van deze exercities worden waar nodig verbeteracties geïnitieerd en
notulen opgesteld,

4,4 Personeel
Alleen personeel dat, naast opleidingen voor hun dagel¡¡kse werkzaamheden, een
gedegen offshore training heeft gevolgd wordt toegang tot de locatie verleend, De

offshore training zal minimaal brandbestrijding, redding op zee, EHBO en redding
van hoogtes omvatten,

4,5 Externe calamiteiten

Het calamiteitenplan heeft met name betrekking op calamiteiten veroorzaakt door
activiteiten ten behoeve van, of in relatie tot, het windpark (bijvoorbeeld ongeluk bij
bouw) of ongevallen van andere activiteiten met het windpark (bijvoorbeeld aanvaring

van schip met turbine), Externe calamiteiten met consequenties voor het windpark
kunnen ook optreden, bijvoorbeeld een olievervuiling die het windpark in drijft

doordat twee schepen botsen,
Indien externe calamiteiten optreden en als gevolg daarvan door het bevoegd gezag
of de directeur der Kustwacht wordt gevorderd om de windturbines te stoppen zal zo
spoedig mogeli¡k aan deze vordering gehoor gegeven worden,
De procedure hiervoor is als volgt,

1, Bevoegd gezag of directeur Kustwacht neemt contact op met de
contactpersoon van de eigenaar van het windpark, en vordert eigenaar een of
meerdere duidelijk geïdentificeerde windturbines te stoppen, Dit kan ook het
gehele windpark zijn,
2, De eigenaar van het windpark neemt contact op met de Operator von de

controle eenheid en geeft instructie tot stoppen door.

3, De Operator voert de instructie uit, behalve wanneer de veiligheid van
mensen in gevaar zou komen, of wanneer dit tot schade aan de turbines zou
leiden,
4, Indien de veiligheid van mensen in gevaar zou komen, of wanneer dit tot
schade aan de turbines zou leiden, neemt de Operator direct contact op met
het bevoegd gezog op de directeur der Kustwacht om in overleg te treden, De
eigenaar van het windpark zal zo spoedig mogelijk over de uitkomst van dit
overleg geïnformeerd worden,

5, Zodra omstandigheden het toelaten zal het windpark weer door de Operator
worden gestart,
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BIJLAGE

BIJLAGE I: CONTINGENY PLAN
Engelstalige equivalent van het calamiteitenplan
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