
14.7.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

In de huidige situatie liggen er op de bodem van de Noordzee diverse telecommunicatiekabels en 

leidingen voor hel transport van olie en gas (zie figuur 14.1). Bij een autonome ontwikkeling zullen 

nieuwe telecommunicatiekabels op de bodem van de Noordzee worden gelegd. Voor enkele nieuwe 

kabels Is het tracé reeds bekend. Vanuit Castricum aan Zee zal een kabel worden aangelegd, parallel 

aan het tracé van de twee kabels die reeds vanuit Castricum hchting het westen lopen. Ook vanuit 

Zandvoorl, Katwijk en Egmond ;ullen nieuwe kabels worden aangelegd. 

14.7.2 Effecten van de locaties 

De locatie Egmond raakt aan de zuidzijde een bundel telecommunicatiekabels. De (noord-joostelijke 

begrenzing bestaat uit een pijpleiding, evenals de zuidwestelijke begrenzing (zie figuur 14,1). Vanuit 

Castricum zijn enkele nieuwe tracés voor telecommunicatiekabels gepland. 

De locaties voor de kust bij Ijmuiden raken aan de noordzijde een bundel telecommunicatiekabels en 

IJmuiden-Oost ligt bovendien op korte afstand van een pijpleiding (zie figuur 14.1), Op ruime afstand 

(meer dan 5 kilometer) van de beide locaties voor de kust van Zandvoort ligt aan de zuidzijde een 

bundel telecommunicatiekabels. De locatie Katwijk grenst aan de noord (-oost en -west)ziiae aan een 

telecommunicatiekabel. Voor waf betreft nieuwe leidingen is van belang dat de locaties voor de kust 

van Zandvoort en Ijmuiden en in mindere mate Egmond nabij het aanlandingspuni IJmuiden liggen. 

Deze alternatieven beperken de mogelijke tracés voor nieuwe leidingen naar dit aanlanöingspunt. 

Het alternatief Katwijk ligt op geruime afstand van aanlandingspunten en beïnvloedt de mogelijkheden 

voor toekomstige leidingentracés daardoor niet of nauwelijks. 

14.7.3 Effecten van Inrichtingsvarianten 

Bij een grote onderlinge afstand tussen de turbines (minimaal 1.000 meter) is het mogelijk om 

leidingen en eventueel kabels door het park heen te laten lopen. De eigenaren van kabels en 

leidingen moeten voldoende ruimte hebben voor onderhouds-. reparatie- en inspectiewerkzaamheden. 

Leidingen zijn minder gevoelig dan kabels. Voor leidingen wordt wel uitgegaan van een minimale 

afstand van 500 meter aan weerszijde en voor kabels van 1.000 meter (zie ook kader 4,15). 

Deze afstanden kunnen echter per locatie verschillen. 

14.8 Recreatie 

Voor de recreatie langs de kust en in de duinen zijn de zichtbaarheid en het geluid van het park van 

belang. Aan beide aspecten is een apart hoofdstuk respectievelijk aparte paragraaf gewijd; hoofdstuk 

9 ('Landschap') en paragraaf 13.2 ('Luchtgeluid'). Daarnaast kan het park een aantrekkende werking 

hebben op recreanten met vaartuigen. Dit kan gevaren opleveren wanneer de recreanten te dicht bij 

het park komen. Het aanvaringsrisico komt aan de oröe in hoofdstuk 12 ('Scheepvaart en veiligheid'). 

Het NSW kan ook een positief effect op de recreatie hebben (zie ook hoofdstuk 7 'Positieve 

milieu-effecten'). De algemene opinie is dat een windpark "hoe weinig zicfitbaar ook eerder een 

negatief dan een positief effect heeft op de bezoekersaantallen van het strand" (WEOM. 1997). 

Uit gesprekken met betrokken overheden en belangengroepen m het kader van de 

Haalbaarheidsstudie bleek echter dat een aantal respondenten combinatiemogelijkheden ziet voor 

een windpark en recreatie. Gedacht wor<Jt aan rondvaartboten en een informatiecentrum. 

'De gemeente Den Haag heeft aangegeven dat mocht blijken uit onderzoek dat de windturbines juist 

recreanten aantrekken dit een sterk argument is ten gunste van het windpark" (WEOM, 1997). 

Alle locaties liggen in de nabijheid van een haven waar vandaan rondvaartboten zouden kunnen 

vertrekken: de haven van Ijmuiden voor de locaties Egmond, IJmuiden (-Oost en -West) en 

Zandvoorl (-Oost en -West), en de haven van Scheveningen voor het locatie Katwijk, 
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Deze posctieve verwachting is daardoor niet onderscheidend voor de verschillende alternatieven. 

14.9 Archeologie 

Uit de Inspraak op de Startnotitie van de m,e.r.-procedure voor het NSW blijkt dat de gevolgen van 

het winctpark voor het archeologisch erfgoed beperkt zullen blijven tot de tase van aanleg. Eventueel 

aanwezige archeologische waarden kunnen tijdens de aanleg schade oplopen. Het zal veelal gaan om 

scheepswrakken, die (nadat de ligging nauwkeurig is bepaald) met de inrichting van het park kunnen 

worden omzeild. 

Uit de North Sea Atlas (ICONA, 1992) blijkt dat het deel van de Noordzee waarin de alternatieven 

liggen geen bijzonder hoge archeologische verwachtingswaarden kent. Dit deel kent verspreide 

archeologische voorkomens aan het bodemoppervlak. 

14.10 Luchtvaart 

Een mogelijke toekomstige gebruiksfunctie in de Noordzee is een nieuwe nationale luchthaven. 

In de discussie over de Ontwikkeling Nationale Luchthaven (ONL) wordt een luchthaven in zee als 

een van de opties gezien om de groei van de luchtvaart mogelijk te maken binnen de eisen die In het 

kader van leefbaarheid worden gesteld. 

De plannen voor een luchthaven m zee zijn nog volop in ontwikkeling. In de Startnotities voor de 

m.e.r.-procedure 'Ontwikkeling nationale luchthaven lange termijn' (Ministerie van V&W. 1999) is 

aangegeven dat het in dit stadium van de planvorming "nog niet mogelijk is exacte locaties voor een 

eiland m de Noordzee en de verbinding aan te geven. Op grond van een aantal overwegingen is wel 

een zoekgebied af te bakenen waarbinnen naar geschikte locaties kan worden gezocht. "Voor het 

eiland is het zoekgebied aan de oostzijde begrensd op 10 kilometer uit de kust en aan de westzijde 

op ongeveer 40 kilometer uit de kust. De plaatsen Egmond aan Zee en Den Haag bakenen de noord

en zuidkant van het zoekgebied af" (Ministehe van V&W, 1999). "De ruimtebehoefte van de luchtha-

venactivitelten bedraagt ongeveer 4.500 hectare, de omvang van het complete eiland is zo'n 8 bij 8 

kilometer" (Ministenes van V&W, VROM en EZ, 1998). Niet alleen ts er nog geen keus gemaakt over 

het tracé van de verbinding, maar ook over het type verbinding (brug. dijk of tunnel) bestaat nog geen 

duidelijkheid. 

Het is denkbaar dat het NSW een belemmering kan zijn voor het te realiseren eiland, de te realiseren 

verbindingen en het functioneren van de luchthaven. Omdat er nog geen keuze is gemaakt over noch 

de locatie van het vliegveld noch het soort verbinding en de ligging daarvan, is het met mogelijk daar 

bij de locatiekeuze voor tiet windpark rekening mee te houden. 

Het windpark kan het vliegverkeer op verschlKende wijzen beïnvloeden. Windtuitiines kunnen in de 

eerste plaats een fysiek obstakel vormen voor het vliegverkeer. Daarnaast kunnen turbines turbulen

tie veroorzaken, landingssystemen en boordapparatuur verstoren en psychologisch van Invloed zijn 

op piloten. 

Over deze laatste vormen van beïnvloeding is geen onderzoek beschikbaar (mondelinge mededeling 

Rijksluchtvaartdienst, Luchtverkeersleiding Nederland, 1999), Desondanks kunnen enkele globale 

conclusies worden getrokken. Verwacht wordt dat bij een afstand tussen een nieuwe luchthaven en 

het NSW van meer dan 10 kilometer verstoring van landingssystemen en boordapparatuur en psycho

logische effecten van obstakels op de piloot nihil zullen zijn (mondelinge mededeling 

Rijksluchtvaartdienst. 1999). Gezien de zogeffecten binnen een park (zie ook paragraaf 4.6) zal er 

op een afstand van enkele honderden meters buiten het NSW geen noemenswaardige turbulentie 

optreden. In verticale richting plant de verstonng ten gevolge van een windturbine zich veel minder 

ver voort dan in horizontale richtingi^. 

33 Z>e voor maiiniLan «n berekingan var lurtiulËnria ars func1i« ^Jin de hoogle bi|ri»rtieald: Garrad sn HaEAan. Dvf>amic Loads m Wind Farms, Final 
renwi. 1993. 
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Er zijn wel onderzoeksgegevens beschikbaar over de situaties waarin bouwwerken (in dit geval wincf-

turbines) fysieke obstakels kunnen vormen voor de luchtvaart. Rond start- en landingsbanen van een 

luchthaven gelden tot een bepaalde afstand van een luchthaven beperkingen aan de bouwhoogte in 

verband met de veiligheid voor het vliegverkeer. Deze obstakelcritena zijn vastgelegd in internationale 

luchtvaartvoorschriften (ICAO, 1995). Op basis van de obslakelcriteria die op Schiphol van toepassing 

zijn. is een inschatting gemaakt van de minimale afstand die lussen een mogelijke nieuwe luchthaven 

in de Noordzee en een windpark zal moeten worden bewaard. 

Er kan onderscheid worden gemaakt in hindernisvlakken en meldingsvlakken. Binnen hindernisvlak-

ken is een maximale bouwhoogte van toepassing die niet mag worden overschreden. Binnen de mei-

dingsvlakken geldt een 'strengere' beperking van de bouwhoogte, maar bouvnverken die hoger zijn 

dan dit manimum zijn in principe wel toelaatbaar (mits ze met hoger zijn dan de bouwhoogte die van 

toepassing is binnen het betreffende hindernisvlak). Bouwwerken die de hoogte van het meldingsvlak 

overstijgen kunnen van invloed zijn op het operationeel gebruik van een luchthaven. Nader onderzoek 

zal moeten uitwijzen of er problemen zullen optreden. Wanneer een bouvwerk lager is dan de hoogte 

die van toepassing Is op het meldingsvlak waar het in ligt, gelden er geen beperkingen op grond van 

de obstakelcriteria. 

De obstakelcriteria leggen vooral beperkingen op aan de hoogte van bouwwerken in het verlengde van 

de start- en landingsbanen, Aan de zijkanten gelden de beperkingen slechts over een afstand van 

enkele honderden meters. De maximaal toelaatbare bouwhoogte voor de hindernis- en meldings-

vlakken zijn weergegeven in de onderstaande tabellen. 

Hlmtemtsvlatc 

(afstand tot hop ttsrl-IWHttneibBan) 

Ma ui maal toelaatbare bouwticHjgte 

0.2,310 meter 

!.310-4.000 meier 

4.00&5.i30 mater 

5.130-?.560 meier 

7.56&15.060 metet 

van O naar 45 melO' (hellinghoek van 2 procent) 

45 meier 

vsn 45 naar 101 mater <ne<llngtioeK van 5 procent) 

van 101 naar 150 meter inetlin(9ioe)i van 2 procent) 

150 melet 

TaOel 14.2 Maumas) toelaatDare boinvrioogten binnen de te onder scheiden hindeinsvl altken. 

Meldingsvlak 

(afstand tot kop stBit-landlnG«baan) 

Maximaal itnlaalbaia bouwhoogte 

4.300-7.600 meier 

7,600-8.200 meier 

8.200-15,060 meter 

60 meier 

van 60 naar 90 rr)eter Ihellinghoek van 5 procent) 

90 meter 

Tabel 14.3 Mammaal toelaatbare bouwhoogten binnen de te onderscheiden meldingsvlakken. 

In de praktijk wordt op land de masthoogte als bouwhoogte van een turbine aangehouden (dus zonder 

het rotorblad). In dit f̂ ER is voor een turbine van 1 MW uitgegaan van een masthoogte van 50 meter 

en voor een turbine van 1,5 MW van een masthoogte van 60 meter. Een 50 meter hoge windturbine 

is dus in pnncipe toegestaan op 4.100 meter van de kop van een start- en landingsbaan. 

Een 60 meter hoge windturbine is in pnncipe toegestaan op een afstand van 4.300 meter. 

Voor beide soorten turbines zijn de meldingsvlakken niet van toepassing. 

Wanneer ook het rotorblad zou worden meegenomen bij het bepalen van de bouwhoogte, is de 1 MW 

turbine 75 meter hoog en de 1.5 MW turbine 95 meter. Een 75 meter hoge windturbine is in pnncipe 

toegestaan op 4.600 meter van de kop van een start- en landingsbaan. Hier geldt nog wel de mel

dingsplicht. Een 75 meter hoge turbine valt ook buiten het meldingsvlak op een afstand van 7.900 

meter. Een 95 meter hoge windturbine is in principe toegestaan op een afstand van 5.000 meter. 

Om ook bulten het meldingsvlak te vallen is een afstand van 15 kilometer nodig. 
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Conclusie 

De planvorming ten aanzien van een nieuwe luchthaven in zee bevindt zich in een stadium waarin een 

groot zoekgebied voor de locatie is afgebakend, maar waarbinnen nog vele locaties mogelijk zijn. 

Daardoor is het met mogelijk om eenduidig inzicht te bieden in de effecten van het NSW op een 

nieuwe luchthaven in zee. Algemeen kan worden gesteld dat bij een afstand tussen het NSW en de 

luchthaven van minimaal 5 tot 10 kilometer beïnvloeding van de luchtvaart naar verwachting niet zal 

optreden. De periode waarover beïnvloeding zou kunnen optreden beslaat 5 tot 10 jaar, aangezien 

de luchthaven pas vanaf 2012 in gebruik zou kunnen worden genomen Uie paragraaf 14,11}. 

14.11 Cumulstte van milieu-effecten 

Uit het voorgaande is gebleken dat er behalve het windpark een scala aan activiteiten plaatsvindt op 

de Noordzee. Het gaat om zowel bestaande activiteiten als om voorgenomen activiteiten waarvan 

soms onzeker is of deze door zullen gaan. Door interactie van deze activiteiten met het NSW kan er 

voor bepaalde (milieu-)asoecten sprake zijn van 'gezamenlijke' (en mogelijk zelfs elkaar versterkende) 

effecten. In dal geval spreken we over cumulatie van milieu-effecten. 

In het volgende wordt een overzicht gegeven van deze cumulatieve effecten. Daarbij Is een onder

scheid gemaakt in cumulatie met effecten van luchtvaart en met effecten van overige gebruiks

functies. Het overzicht betreft een kwalitatief overzicht dat vooral in gaat op de aard van de effecten. 

Er zijn, met name ten aanzien van de effecten van een luchthaven in zee. onvoldoende gegevens en 

teveel onzekerheden om te komen tot een goede inschatting van de omvang van de cumulatieve 

effecten. 

In paragraaf 14.10 is reeds aangegeven dat als al wordt gekozen voor de ontwikkeling van een lucht

haven in zee, er m dit stadium van de planvorming nog niet is te zeggen waar die luchthaven dan zal 

komen. Aangezien de locaties voor het NSW in het zoekgebied voor de nieuwe luchthaven (het zee-

waartse deel tussen Egmond aan Zee in het noorden en Den Haag In het zuiden) liggen, kan er 

sprake zijn van cumulatie van de milieu-effecten van het NSW met de miljeu-effecten van de nieuwe 

luchthaven. Behalve over de locatie van de luchthaven is ook de periode waarin cumulatieve effecten 

kunnen optreden nog onzeker. De aanleg van de luchthaven start tussen 2005 en 2007 en duurt 

7 jaar; vanaf 2012 zal de luchthaven in gebruik kunnen worden genomen (zie Ministerie van V&W, 

1999). De aanleg van het NSW vindt in 2001 of 2002 plaats, met een geplande gebruikstermijn 

van 15 tot 20 jaar. De periode waarover cumulatie van effecten plaats zal vinden beslaat dan 

5 tot 10 jaar, 

In het kader van het Toekomstige Nationale Luchtvaart Infrastructuur (TNLI-)onderzoeksprogramma 

zijn in 1998 allerlei verkennende onderzoeken uitgevoerd naar de (omvang) van de effecten van een 

lucnthaven in de Noordzee. In het kader van het ONL-onderzoeks programma zijn in 1999 onderzoeken 

uitgevoerd naar onder meer de potentiële "no-go's' voor een vliegveld in zee. Uit de samenvattende 

onderzoeksrapportage 'Luchtvaartinfrastructuur in de toekomst' (Ministeries van V&W, VROM en EZ, 

1998) en uit de voorlopige resultaten van de ONL-onderzoeken blijkt dal de belangrijk(st)e effecten 

van een vliegveld op een eiland in de Noordzee (en de verbinding naar het eiland) de aspecten vogels, 

landschap, kust en zee, onderwaterleven, geluid en veiligheid betreffen. Voor deze aspecten zijn 

de effecten van een luchthaven in zee. indien relevant de effecten van andere gebruiksfuncties en 

de effecten van het NSW op een rij gezet. 

14 ,11 .1 Vogels 

Luchtvaart 

De luchthaven zal naar verwachting vooral tot verstonng van vogels leiden, en veel minder tol signifi

cante hoeveelheden slachtoffers door aanvaringen met vliegtuigen. Over de precieze effecten is nog 

niet veel bekend. In verband met de mogelijke effecten van de luchthaven in zee loopt een groot-

140 



schalig onderzoek naar de huidige voorkomens van vogels in de Noordzeekustzone. Vooralsnog wordt 

gesteld dat "de aanwezigheid van een luchthaven op een eiland in de Noordzee weinig directe 

effecten zal hebben op belangrijke leefgebieden of overwintenngsgebieden van vogels. Hel eiland zelf 

zal aantrekkelijk zijn voor vogels om te broeden of te rusten. Indirect kan er wel verstoring van vogels 

optreden. Grootschalige indirecte effecten kunnen m dit geval voortvloeien uit veranderingen in de 

aanwezigheid van voedsel in zee. (...) Veel kleinere indirecte effecten zijn te verwachten door de 

scheepvaart van en naar het eiland" (Ministeries van V&W, VROM en EZ, 1998). 

Vanwege de tuchtvaartveiligheid zullen namelijk maatregelen worden genomen om vogels te weren uit 

het gebied van de start- en landingsbanen. Gedacht wordt zelfs aan de aanleg van aparte eilanden 

die vogels moeten afleiden van het eiland voor het vliegveld. Op Schiphol vinden vijf aanvaringen met 

vogels plaats per 10.000 vliegbewegingen (Ministeries van V&W. VROM en EZ. 1998). 

Andere gebruiksfuncties 

Olie- en gaswinning kan effecten op vogels hebben door verstoring door geluid, door het affakelen 

en door bewegingen op en rond het platform (scheepvaart en helikoptervluchten) (zie: Oranjewoud, 

1998), Ook zand/schelpenwinning (ook ten behoeve van het eiland), baggerstort en scheepvaart 

kunnen door geluid en beweging tot verstoring van vogels leiden. De effecten zijn in de meeste 

gevallen plaatselijk en tijdelijk. 

Conclusie 

De effecten van het NSW op vogels zijn beschreven in hoofdstuk 8 'Vogels'. De belangrijkste effecten 

betreffen de. in absolute Zin, grote aantallen vogelslachtoffers -met name tijdens de seizoenstrek. 

Op de locaties dichterbij de kust is het risico van verstoring van grote aantallen eenden bovendien 

aanwezig. 

Van cumulatie van effecten van de verschillende activiteiten zou daarom vooral sprake kunnen zijn 

voor wat betreft verstoring van vogels en de barrière die een NSW of een eventuele luchthaven vormt 

voor vogels, 

In de voorspelling van de effecten van het NSW of de luchthaven op vogels staat echter de beperkte 

kennis over het voorkomen van vogels op zee en de nsico's van de activiteiten voor vogels centraal. 

Het bepalen van de afzonderlijke effecten is om die reden al omgeven met onzekerheden. 

Het is daarom niet mogelijk om de cumulatie van effecten op vogels te voorsf>ellen. 

14.11.2 Landschap 

Luchtvaart 

De aanleg van een luchthaven in zee brengt effecten op het landschap met zich mee. De zichtbaar

heid van het eiland vanaf de kust hangt daarbij in sterke mate af van de afstand van de luchthaven 

tot de kust. Gesteld wordt dat "als het eiland op meer dan 15 kilometer van de kust is gelegen, het 

eiland zelf niet te zien Is. Vliegbewegingen van en naar de luchthaven blijven dan echter nog wel 

zichtbaar" (Ministeries van V&w, VROM en EZ, 1998). De zichtbaarheid van de vliegtuigen hangt sterk 

samen met de ligging en keuze van de aanvliegroutes. Belangrijke effecten zijn mogelijk te verwach

ten van een eventuele bovengrondse aanleg van de verbinding tussen de luchthaven en 

het vasteland, 

Andere gebruiksfuncties 

Opvallende elementen in het open zeelandschap zijn platforms voor de winning van olie of gas. In het 

MER Proefbonngen naar aardgas in de kustzone van de Concessie 'Middelie' (Oranjewoud. 1998) 

Is voor waarnemers Op het tand aangehouden dat het hefeiland tot op een afstand van 10 kilometer 

waarneembaar is. In de directe omgeving van de locaties liggen alleen voor de kust van Egmond twee 

platforms, op 5 en 12 kilometer uit de kust. Voorts is er een proefbohng naar aardgas gepland op 

enkele kilometers uit de kust voor Castricum. Deze proeftjonng duurt een aantal maanden. 

Rond de locaties Zandvoort-Oost en -West en IJmuiden-Oost en -West vindt intensieve scheepvaart 

plaats, met name in de U-geul. De scfieepvaart is zichtbaar vanaf de kust. 
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Conclusie 

De landschappelijke effecten van het NSW ii|n beschreven in hoofdstuk 9 'Landschap'. Het NSW zal, 

afhankelijk van de locatie, gemiddeld door zo'n tien- tot vijftigduizend mensen per dag gezien kunnen 

worden. De zichteftecten nemen toe van west naar oost en van noord naar zuid. 

Cumulatie van zichteffeclen van het NSW met zichteffecten van de eventuele luchthaven zal in ieder 

geval kunnen optreden door de vliegbewegingen van en naar de luchthaven. Het is nog onduidelijk of 

het eiland vanaf de kust zichtbaar zal zijn. Cumulatie met andere gebruiksfuncties is in verband met 

scheepvaart met name te verwachten bij de locaties IJmuiden-Oost en -West en Zandvoort-Oost 

en -West en in verband met olie- en gaswinning bij de locatie Egmond en in mindere mate de locaties 

IJmuiden-Oost en -West. 

14.11.3 Kust en zee 

Luchtvaart 

De gevolgen van een luchthaven in de Noordzee voor kust en zee zijn afhankelijk van de afstand 

tussen het eiland voor de luchthaven en de kust. Bij een eiland ver uit de kust hebben de veranderin

gen in zeestromen en daarmee in sedimentatie- en erosiepatronen weinig gevolgen voor de kustlijn en 

de waterkering (zie Ministeries van V&W, VROM en EZ, 1998). Hoe dichter een eiland bij de kust ligt. 

hoe sterker het zandtransport langs de kust wordt beïnvloed, met mogelijke gevolgen voor morfologie 

en ecologie van de Waddenzee. 

Andere gebruiksfuncties 

Voor olie- en gaswinning zijn bij regulier gebruik van een boonnstallatie geen duidelijke negatieve en 

blijvende effecten op de bodem te verwachten (Oranjewoud, 1998). Effecten op kust en zee zijn 

voorts te verwachten van baggerstort. Hierdoor verandert plaatselijk de sedimentsamenstelling en zal 

er tijdelijk vertroebeling van het water optreden. Ook visserij met sleepnetten kan gevolgen hebben 

voor kust en zee. door omwoeling van de bodem. 

Conclusie 

De effecten van het NSW op het aspect 'Kust en zee' zijn beschreven in hoofdstuk 10. De effecten 

zijn lokaal en beperkt van omvang. Daardoor zullen de effecten van het NSW In dit opzicht niet 

cumuleren met de effecten var andere gebruiksfuncties. De effecten van luchtvaart zijn mogelijk niet 

alleen lokaal, waardoor de effecten van luchtvaart mogelijk wel tot binnen het NSW merkbaar zullen 

zijn. Over de aard en omvang van deze effecten en de gevolgen voor het NSW zijn geen gegevens 

beschikbaar. 

14.11.4 Ondenvaterleven 

Luchtvaart 

De nieuwe luchthaven kan van invloed zijn op het leven onderwater door het beslag op de ruimte, 

maar ook door beïnvloeding van het stromingspatroon en in relatie daarmee de bodemvormen in de 

omgeving van het eiland. De invloed op het onderwaterleven is mede afhankelijk van de afstand van 

het eiland tol de kust. Hoe dichter bij de kust, hoe groter de gevolgen voor de "kustrivier, waardoor 

het transport van larven naar en daarmee de kinderkamerfunctie van de Waddenzee worden 

beïnvloed. Ondiepe zanOige en dynamische gebieden rond het eiland {...) kunnen (...) kansen bieden 

voor de aanwas voor jonge vis" (Ministenes van V&W, VROM en EZ, 1998). 

Andere gebruiksfuncties 

Het onderwaterleven wordt in de huidige situatie en bij een autonome ontwikkeling vooral beïnvloed 

door de visserij. De visserij is van grote invloed op de visstand in de Noordzee, evenals op de situatie 

van het overige onderwaterleven. Dit wordt veroorzaakt door de zogenaamde 'bijvangst' (het 

onbedoeld vangen van soorten waarop niet wordt gevist) en door het gebruik van de boomkor 

142 



(zie paragraaf 14.2). De winning van olie of gas heeft zeer geringe of verwaarloosbare negatieve 

effecten op het onderwaterleven (zie Oranjewoud, 1998). 

Conclusie 

De effecten van het NSW op het onderwaterleven zijn beschreven In hoofdstuk 11 'Onderwaterleven'. 

De effecten blijken genng van omvang en m sommige gevallen mogelijk positief door de toevoeging 

van hard substraat aan het onderwatermilieu. Ook hier geldt dat de effecten van de luchthaven van 

een andere orde zijn dan van het NSW. Het NSW zal de kustrivier niet beïnvloeden en het ruimte

beslag van hel windpark is naar aard en omvang niet vergelijkbaar met het ruimtebeslag van de lucht

haven, aangezien het onderwaterleven zich tussen de turbines vrij kan bewegen. 

14.U.S Geluld 

Luchtvaart 

De geluidbelasting van de vliegbewegingen op een luchthaven In zee is niet alleen sterk afhankelijk 

van de locatie van de luchthaven, maar ook van de hoeveelheid bewegingen en van de oriëntatie van 

het banenstelsel. Er zijn geluidcontouren berekend voor een satellietluchthaven in de Noordzee met 

700.000 vliegbewegingen in combinatie met Schiphol (300.000 vliegbewegingen). De 45 en 50 dB(A) 

contouren strekken zich uit over het vasteland. Vooral in Sassenheim, Noordwijk aan Zee, Zandvoort 

en Castricum kunnen piekgeluidniveaus worden overschreden (zie: Ministeries van V&W, VROM en EZ, 

1998. pagina 136). In dit onderzoek is echter nog geen rekening gehouden met de voortplanting 

van geluid boven water. 

Conclusie 

De effecten van het NSW op het aspea 'Geluid' zijn beschreven in hoofdstuk 13, Er blijkt dat de 

40 dB(A) contour (LAeq) ligt op circa 1000 tot 1500 meter van het park, en dat de geluidimmissie 

aan het strand en in de duinen niet boven het achtergrondniveau uit komt. 

Verwacht wordt dat, voorzover geluidcontouren elkaar zullen gaan overlappen, de cumulatie van geluid 

van het NSW met het geluid van de luchthaven, gezien het heersende achtergrondniveau en gezien 

de relatief grote verschillen in immissieniveaus, niet zal lelden tot een relevante toename van 

de geluidimmissie. 

14.11.6 Veiligheid 

Luchtvaart 

Met betrekking tot de veiligheid is voor de luchthaven vooral van belang dat door vliegtuigongevallen 

buiten het luchthaventerrein een kans bestaat op overlijden van derden. Relevante contouren voor dit 

risico zijn voor de luchthaven in zee strekken zich uit tot over land (zie Ministeries van VSW, VROM en 

EZ, 1998). 

Met het oog op het NSW zijn vooral de effecten op de veiligheid vanwege ongevallen met scheepvaart 

van belang. Een luchthaven in zee zal, net als het NSW, een fysiek obstakel vormen voorde scheep

vaart. Mogelijk zal er rondom het eiland een zone van minimaal enkele honderden meters gesloten 

zijn voor scheepvaart, In de samenvattende onderzoeksrapportage wordt aanbevolen om het vliegveld 

buiten de internationaal afgesproken scheepvaartroutes te plannen. Dit neemt niet weg dat er elders 

verdichting van scheepvaartbewegtngen op zal treden. Dit verhoogt de aanvaringsrisico's en 

beïnvloedt zo de veiligheid. 

Andere gebruiksfuncties 

De veiligheid kan tevens worden beïnvloed door de olie- en gaswinning. De maatregelen om ongeval

len op en om boorplatforms te voorkomen zijn streng: zo zijn binnen een zone van 500 meter rond 

een platform andere gebruiksfuncties niet toegestaan. 
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Conclusie 

De effecten van het NSW op de veiligheid zijn beschreven in hoofdstuk 12. NSW beïnvloedt de veilig

heid op verschillende manieren: enerzijds bestaat er een kans op aanvaring tussen schepen en een 

turbine, anderzijds neemt de kans op aanvanngen tussen schepen buiten hel NSW toe door hogere 

dichtheden (schepen die nu nog door 6e geplande locatie van het NSW varen, zullen hun route 

verleggen buiten het NSW om). Bovendien kan het NSW de wal- en scheepsradar beïnvloeden. 

De effecten van het NSW met betrekking tot de veiligheid vanwege scheepvaart kunnen cumuleren 

met de effecten van andere gebruiksfuncties (inclusief luchtvaart). De nieuwe luchthaven en (in 

mindere mate) boorplatforms vormen evenals het NSW fysieke obstakels waar de scheepvaart 

rekening mee moet houden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een schip zowel het NSW als de lucht

haven ais obstakel op zijn route vmdt. 

De kans op cumulatie van effecten op de veiligheid vanwege olie- en gaswinning en vanwege het NSW 

is naar verwachting klein, maar het grootst bij een NSW op de locatie Egmond en afhankelijk van de 

omvang van de risicocontouren. In de directe omgeving van de locaties (iggen alleen twee platforms 

voor de kust bij Egmond. 

14.12 Conclusies van de efta et voor spelling 

De mogelijkheden voor de visserij worden door het NSW beïnvloed omdat het visareaal afneemt. 

Voor het bepalen van de directe afname zijn alleen gedetailleerde gegevens beschikbaar voor de 

boomkorvisserij. De afname bedraagt 0,6 tot 0.12 procent van de Nederlandse visserij-inspanning 

op het NCP (inclusief de 12-niijlszone). Voor het bepalen van de indirect afname (vanwege koers

wijzigingen van vissersboten) zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. Op basis van deze gegevens 

over de intensiteit van de visserij kan geen duidelijke voorkeur worden uitgesproken voor een van 

de locaties. Voor de olie- en gaswinning hoeft het NSW op geen van de locaties een belemmering te 

vormen. Desondanks bestaat er een lichte voorkeur voor een van de locaties bij Zandvoort of 

de locatie Katwijk, aangezien daar de kans op een economisch winbaar voorkomen van aardgas 

of -olie geringer is dan bij IJmuiden en Egmond. De schelpenwinning wordt naar verwachting niet 

belemmerd door het NSW, hoewel specifieke gegevens over locaties voor schelpenwinning ontbreken. 

Afhankelijk van de inrichting zou het NSW bij aanleg op de locatie Katwijk üe zandwinning kunnen 

bemoeilijken. De locaties IJmuiden grenzen (IJmuiden-West) of overlappen (IJmuiden-Oost) met 

een locatie voor baggerstort. 

Geen van de locaties wordt doorsneden door tracés voor kabels en leidingen. De locaties bij IJmuiden 

en Zandvoort liggen niet ver van het aanlandingspunt IJmuiden. waardoor ze van invloed kunnen zijn 

op de mogelijkheden voor toekomstige aanlanding van kabels en leidingen. Egmond en Katwijk liggen 

alleen nabij aanlandingspunten voor telecommunicatiekabeis. Doordat Egmond in de directe omgeving 

van twee aanlandingspunten ligt (Castricum en Egmond) vormt dit alternatief mogelijk een grotere 

belemmenng voor toekomstige tracés dan Katwijk, met maar een aansluitpunt in de directe omgeving 

(Katwijk). 

Uit de effectvoorspelling blijk! dat het NSW niet van invloed is op militaire terreinen of op de huidige 

mogelijkheden voor de luchtvaart, In hoeverre het NSW en een toekomstige luchthaven op zee elkaar 

beïnvloeden kan nog niet goed worden vastgesteld. Om de eventuele gevolgen van het NSW voor 

de archeologie vast te stellen ontbreken momenteel de gegevens. De voorspelling van de gevolgen 

van het NSW voor de recreatie tenslotte zijn terug te vinden in andere onderdelen van het MER 

(Landschap, Positieve milieu-effecten en Geluid). 

De verschillen in de gevolgen van het NSW op de zes locaties voor de gebruiksfuncties zijn alles 

overziende klein. Een evaluatie van de voorkeuren van alle gebruiksfuncties leidt niet tot een 

eenduidige danwei duidelijke voorkeur voor een locatie. 
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Tabel 14.4 bevat een samenvattend overzicht van de effectvoorspeliing voor de criteria van het 

aspect 'Gebruiksfuncties'. 

Egmond UmuldM 

Oo« 

Zandvoort 

Oott W M I 

Katwijk 

Visjronden' 

Mihiarre oefeflsebiedDn 

Olie en gaswinning> 

ZandMnnng' 

Scnelpenwinning 

Baggeislorl' 

Kabels en leidingen' 

Reciealie 

A/cHeologte 

LucTiIvaarl 

Onvoldoende gegevens om versctiillen te beoalen 

Geen beinvtoeding 

Geen beïnvloeding 

Zie hoofdsiuh 9 ('LandschaR') en 13 ('GtfuiO'l 

Geen gegevens om vefsohlllen te t>e palen 

Geen onderscheid 

• • • 

Tebel 14,4 Samenvattend overzicht van de verhoudingen tussen de locaties voor de criteria van hal aspect 

'Gebiulksfunctles'. 

* • • locatie, dlB uit oogpunt van dit aspect, het meest rn aanmerking komt 

" • Inlatmedlalr 

• locatie, die ut oogpunt van Ott 3»>ect, tiet mmsl in aanmeiking komt 

14.13 Mitigerende maatregelen 

De effecten van het windpark op de diverse gebruiksfuncties zijn dus naar verwachting gering. 

De effecten die op zullen treden hunnen met mitigerende maatregelen worden beperkt. 

Mitigerende maatregelen om de effecten van het NSW op de scheepvaart te beperken zijn gegeven In 

hoofdstuk 12 ('Scheepvaart en veiligheid'). Voor een aantal gebruiksfuncties geldt dat het houden 

van een zekere afstand (van circa 500 tot 1.000 meter) tussen het park en de gebruiksfunaie veelal 

voldoende is om effecten te minimaliseren. 

De vermindering aan visgronden door het NSW kan worden beperirt door binnen het windparit visserij-

vormen toe te staan met passieve vistuigen' (met name slaand want) in plaats van 'actieve 

vistuigen'. De vissers die gebruik maken van passieve vistuigen zijn echter anderen dan de vissers 

met actieve vistuigen, waardoor de maatregel niet de getroffen groep ten goede komt. 

Door de locatie van het windpark voorafgaand aan de aanleg van het park met 3D seismiek te 

bedekken, kan het voorkomen van delfstoffen in beeld worden gebracht (zie bijlage N: TNO NITG, 

1999). Dit is niet meer mogelijk als het windpark is gerealiseerd. Doordat het windpark na afloop van 

de demonstratie zal worden afgebroken, is bedekking met 3D seismiek op termijn wel weer mogelijk. 

Een mitigerende maatregel voor de archeologische effecten is het uitvoeren van een onderzoek naar 

archeologische sporen op de zeebodem, voorafgaand aan de bouw van het windpark. 

De mogelijke mitigerende maatregelen ter beperking van de effecten van tiet NSW op de gebruiks

functies zijn samengevat in label 14.5. 
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Criterium Mitigerende maatregel 

Alle gebrjlksturxtles Afstand bawaren lusser NSW en gebiuiksfurWie 

Visse'ij Visserij Imet passieve visiuigen) loesiaari 6inneri nel park 

Olie^ en EQSWinntng NSW-lncatie bedekken met 3D seismiek 

Archeologie Aicheok^scti onderioek voorafgaand aan de aaiUeg 

Tabel 14.5 Samenvattend overiicW van Oe mogelilke mtögerende maauegeten ter («perving van oe etiecien van 

het NSW op de geOruiksfuncties. 

14.14 Leemten in kennis 

Voor het voorspellen van de effecten van het NSW op de gebruiksfuncties bestaan vooral leemten in 

kennis ten aanzien van de visserij, archeologie en de luchtvaart. De leemten worden hieronder per 

gebruiksfunctie aangegeven. 

Visserij 

Aangezien vissersboten ruim voor het windpark hun koers moeten wijzigen, zal er meer visgrond 

verloren gaan dan de oppervlakte van het park. Gegevens over de exacte omvang zijn niet bekend. 

Archeologie 

Er is slechts globale informatie beschikbaar over archeologische waarden op de bodem van de 

Noordzee. Wanneer de exacte locatie van het windpark bekend is. kan nader onderzoek plaats vinden 

naar de archeologische voorkomens ter plaatse. 

Luchtvaart 

Er is nog geen beslissing genomen over het al dan niet bouwen van een nieuwe nationale luchthaven 

in de Noordzee. Bovendien is de locatie nog niet bekend. Daardoor is het niel mogelijk om een 

precies inzichl te bieden in de effecten van het windpark op een luchthaven in zee. Het is echtef wel 

mogelijk om enig inzicht te bieden in de minimale afstand tussen het windpark en de luchthaven in 

verband met verkeersveiligheid. Ook daarvoor geldt echter dat concrete en harde uitspraken niet 

mogelijk zijn, doordat onbekend is wat de effecten van het windparV zullen ;ijn op boordapparatuur 

en landingsystemen en of er (hinderlijke) turbulentie zal optreden. 

Ten aanzien van de beïnvloeding van boordapparatuur en landingsystemen bestaan geen harde rand

voorwaarden zoals dat ten aanzien van de obstakelhoogte wel het geval is. Naar de effecten van 

statische objecten is wel enig onderzoek gedaan, maar over de effecten van draaiende turbines is 

mets bekend. Er is tenslotte geen informatie beschikbaar over de effecten op luchtvaart van turbu

lentie die een windpark kan veroorzaken. Uil navraag bij onder andere de Luchtvaartinspectie en 

Novem is gebleken dat hiernaar nog geen onderzoek is gedaan. 

Tabel 14.6 geeft een samenvattend overzicht van de leemten in kennis en de mogelijkheden om 

met het NSW (deels) tn deze leemte te gaan voorzien. 

Criterium Leemte In kennis 

Visserij indirect ruimtebeslag van hst MSW 

Arcneologie Archeologische voorkomens Ier plaatse 

Luchtvaart Locatie van een mogelijke nieuwe luchthaven in tee 

Beïnvloeding van boorOapparatuur en landingsystemen door NSW 

Gevolgen voor de luchtvaart van turbulentie verooriaaW door NSW 

Tabel lA.ë Samonvanend over^icni van de tteiangrijkste leemten in kennis voor liel aSFHKt 'Gebruiksfuncties . 
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15- EFFECTEN OP LAND 

15.1 Algemeen 

De elektriciteitskabel van het windpark naar het aansluitpunt op tiet elektriciteitsnet kar ook op het 

vasteland gevolgen hebben voof de omgeving. De aard en omvang van deze gevolgen zijn afhankelijk 

van de ligging van het netinpassingspunt en van de ligging van het tracé van de kabel naar het net-

In pas si ngspunt toe. 

Voor de aansluiting van de elektriciteitskabel op het nationale elektriciteitsnet zijn drie mogelijkheden 

onderscheiden. Voor de locaties Egmond, IJmuiden-Oost en -West en Zand voor t-Oosi en -West is 

de elektriciteitscentrale bij Velsen het meest voor de hand liggende aansluitpunt. Voor het alternatief 

Katwijk en het alternatief Egmond zijn respectievelijk het trafostation bij Sassenheim en het trafo-

station bij Oterteek ten oosten van Alkmaar ook een optie. De effecten van de kabel op land en 

de belangrijkste verschillen tussen de mogelijke tracés van de electriciteitskabel op land worden In 

het onderstaande beschreven. 

Bij elk van de drie mogelijke aanslultpunten zal de kabel onder het strand en de duinen door worden 

aangelegd met een gestuurde boring. Als gevolg van deze werkwijze zullen plaatselijk veranderingen in 

de bodem optreden en zullen er tijdelijk aan de uiteinden van de boring werkzaamheden plaatsvinden. 

Op het vasteland wordt de kabel ingegraven tot op een diepte van ongeveer één meter, waarvoor 

enkele meters ruimte nodig is. Mogelijk dat lokaal een grotere diepte nodig is, bijvoorbeeld onder het 

strand en de duinen waar onder invloed van wind en zee grote hoeveelheden zand kunnen wegslaan. 

Ook de passage van kwetsbare (stedelijke) gebieden op het vasteland is, voor zover noodzakelijk, 

eventueel mogelijk door de kabel aan te leggen met een gestuurde boring. Dat kost. bovenop 

de normale kosten voor de kabel, zo'n 800 gulden per meter (800.000 gulden per kilometer). 

De aanleg van de kabel gaat relatief snel; er kunnen gemiddeld enkele honderden meters kabel 

per dag worden ingegraven. Na de aanleg zal de oude situatie weer zo goed mogelijk worden hersteld. 

Daardoor zulten hooguit kortstondig effecten optreden. Boven het tracé van de kabel mag in principe 

echter met meer worden gebouwd. 

Onderhoud aan de kabel is in principe niet nodig, tenzij er een kabelbreuk optreettt. De kans hierop 

Is echter klein. 

15.2 Effecten 

IS.2.1 Algemene effecten 

Verandering van de bodem 

De belangrijkste mogelijke gevolgen van de aanleg van de kabel zijn de verandenng van de bestaande 

bodemopbouw of -structuur of het bodemrellëf. Het grondverzet is echter beperkt, omdat de kabel 

ongeveer één meter diep wordt ingegraven en de sleuf waarin de kabel wordt gelegd relatief smal is. 

Opwarming en verdroging van de bodem 

Tijdens het gebruik van de kabel kan de elektrische stroom door de elektriciteitskabel leiden tot 

opwarmingen verdroging van de bodem (zie kader 15,1). Omdat de bodem in de polders tussen het 

aaniandingspunt en het trafostation naar verwachting niet droog is, wordt de eventuele opwarming of 

verdroging beperkt of nihil geacht. Daar waar delen van hel tracé in gebieden liggen die van nature 

droog zijn, is mogetijk wel sprake van een plaatselijke verdroging van de bodem. Er zijn echter allerlei 

technisch en financieel haalbare maatregelen denkbaar om dit te voorkomen. Zo kan er worden 

gekozen voor een kabel met een grote doorsnede waardoor opwarming beperkt blijft, voor een hoger 
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spanningsniveau van de kabel (waardoor er minder kabels nog zijn in één bundel) of voor het aan

brengen van grond om de kabel met een goede warmteafvoer. 

"Verwarming van de bodem heeft effecten op de kieming wan ïaden en gewasontwikkeling en op de waterhuis 

houding in de bodem. In tiet Agrothermproefprojeci in Duitsland werd vastgesteld öat een verhoging van de 

bodemtemperaiuur in het open veld met 7 tot 10 K een 40 tot 70 procent opbrengstverhoging gaf van een 

aantal verschillende landbouwgewassen, (...) Opwarming van de bodem zal in droge penoöen eerder tot uitdro

ging van de bodem kunnen leiden. Effecten van uitdroging van de bodem ten gevolge van opwarming door 

kabels hunnen zich in zeer droge perioden voordoen op humusarme zandbodems, maar doet zich niet voor op 

kleibodems. Als grenswaarde voor temperatuursverhoging in de bodem ten gevolge van kabels en leidingen, ter 

voorkoming van öroogteschade aan akkerOouwgewassen en graslanden, geldt een opwarming van 2 K op 20 cm 

diepiel"(Sep. 1998]. 

Kader 15.1 Toelichting op bodemverwarming door kabels. 

Verstoring van de omgeving 

De aanlegwerkzaamheden kunnen leiden tot verstoring op het strand, in de duinen, in de woon

omgeving en in het landelijk gebied. Deze verstoring wordt vooral veroorzaakt door het geluid van het 

gestuurd boren en de graafwerkzaamheden en door de aanwezigheid van mensen en installaties. 

De omvang van de verstonng blijft beperkt tot de locatie van de werkzaamheden. Bovendien is de 

verstoring van korte duur. Immers, de aanleg gaat relatief snel (zie paragraaf 15.1 "Algemeen'). 

Over het algemeen geldt dat de hinder voor de omgeving toeneemt naarmate het tracé van de kabel 

op land langer is, in een gebied ligt met belangrijke natuurwaarden en in een gebied ligt met relatief 

veel woonbebouwing. De hinder blijft beperkt als het tracé kort is en kan worden gebundeld met 

bestaande hinderzones, zoals langs een provinciale weg of op een industrieterrein, 

B;oot/i;ggjng van de kabel 

Op land bestaat over het algemeen geen gevaar dat de kabel bloot komt te liggen. Een uitzondering 

hierop vormen het strand en de duinen. Als gevolg van extreme weersomstandigheden hunnen delen 

van het strand 'wegslaan'. Dm te voorkomen dat daardoor de kabel op het strand bloot komt te 

liggen, wordt de kabel voldoende diep onder het strand en de eerste duinenrij(en) doorgeboord. 

Op sommige plaatsen kan het duingebied te breed voor een gestuurde boring onder het gehele duin

gebied door. Voor een deel van het traject moet de kabel dan worden ingegraven. Jonge duingebieden 

kunnen als gevolg van natuurlijke ontwikkelingen uitstuiven. Steeds vaker wordt in duingebieden 

ruimte gegeven voor een dergelijke natuurlijke ontwikkeling. Als gevolg van deze natuurlijke dynamiek 

kan de structuur en het reliëf van het duingebied aanzienlijk veranderen. Hierdoor zouden kabels in 

het duingebied bloot kunnen komen te liggen. In de dumen worden de kabels daarom alleen 

aangelegd onder of vlak langs bestaande infrastructuur, zoals de wegen richting het strand. 

15.2.2 Tracés en netinpassingspunten 

Tracé voor de Kabel vanaf de locatie Katwijk 

Voor de locatie Katwijk komt het Uafostation bij Sassenheim in aanmerking als aansluitpunt voor de 

electriciteitskabel (zie hoofdstuk 4.5 'De locaties'). De verwachting is dat de aansluiting van het NSW 

op het trafostation bij Sassenheim in technisch, economisch, planologisch en procedureel opzicht 

haalbaar is (mondelinge mededeling, Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland, 1999). Wel moet de capaciteit 

van het trafostation worden uitgebreid, wat naar verwachting in ongeveer een jaar kan gebeuren. 

De planologische bestemming van het terrein is al in orde en er is ruimte. 
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Het tracé over tand bedraagt bij aansluiting van het windpark op het trafostation bij Sassenheim 

hemelsbreed ongeveer 8 kilometer (zie figuur 15.2), Het grootste deel van het tracé kan worden 

gepland door weilanden en langs wegen. Gebieden met belangrijke natuur- en/of landschapswaarden 



kunnen bij de tracékeuze worden vermeden. Tussen de duinen en het trafostation liggen geen 

gebieden die behoren tot de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur. Voor een groot deel van het 

tracé zou kunnen worden aangehaakt op bestaande infrastructuur (de weg tussen Sassenheim en 

Noordwijkerhout). 

Figuur 15.2: Hel sanslullpünt Sassenheim. 

Tracés voor de kabel vanaf de locaties Zandvaon en IJmuiden 

Voor de locaties iJmuiden-Oost en -West en voor Zandvoort-Oost en -West komt de centrale in Velsen 

in aanmerking als aansluitpunt voor de elektriciteitskabel {zte figuur 15.3). Vanuit zee zal de elektrici

teitskabel onder het strand en de smalle duinenrij zeewaarts van het industrieterrein van Hoogovens 

door worden geleid. Tussen de duinen en de centrale van Velsen zai het tracé over het industrieterrein 

van de Hoogovens lopen. Overlast voor bewoners en recreanten en verstoring van de natuur Is er 

daarom niet. Hemelsbreed is de afstand tussen het aanlandingspunt en de centrale ongeveer 4 

kilometer. Op het Hoogovensterrein liggen diverse spoorlijnen en wegen in west-oost richting. Enkele 

van deze spoorlijnen en wegen passeren de elektriciteitscentrale op korte afstand. Mogelijk kan het 

tracé van de kabel parallel aan één van die spoorlijnen of wegen worden aangelegd. 
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Figuur 15.3 Het wnslultpunt Velsen. 

Tracé's voorde habe/ vanaf de locatie Egmond 

Het tracé voor de kabel vanuit de locatie Egmond kent over zee en over land verschillende varianten 

(zie figuur 15.4 en tabel 15.5), 

Aanlandingspunten en netinpassingspunten 

Voor de elektrische ontsluiting van het NSW op de locatie Egmond kunnen vijf aanlandingspunten 

worden onderscheiden op de grens tussen land en water. Van noord naar zuid zijn dat: 

Egmond aan Zee, Castricum aan Zee, het gebied van de Westerduinen. Wijk aan Zee en 

het Hoogovensterrein ten noorden van de IJgeul. 

Bij Egmond aan Zee en Castricum aan Zee Is in de huidige situatie reeds sprake van aanlanding 

van teiekabels vanuit zee naar land. Op het Hoogovensterrein landt in de huidige situatie een gas

leiding aan, In hoofdstuk 4 is een kaart opgenomen waar deze huidige en geplande kabels en 

leidingen op zijn aangegeven. Ter hoogte van Wijk aan Zee en in het Westerduingebied ligt een 

belangrijke wegverbinding tot vlak bij het strand. 

Voor de inpassing van het windpark op het landelijke elektriciteitsnet komen alleen bestaande 

netinpassingspunten in aanmerking, ofwel hoogspanningsstations in de nabijheid van de aanlan

dingspunten waar de elektriciteitskabel aan land komt. Voor de locatie Egmond zijn dit de energie

centrale van Velsen en het hoogspanningsstation ten oosten van Alkmaar. 
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Tracé op zee 

Tracé op lar>d 

Aansluitpunt 

J<JIOBlH«!«(Vi#H 

Figuur 15 4 Glci63le indicatie van oe kabelitacts voor de localie Egmond nasi een neiinpassingspunt bIj WIsen 

Ol bij Alkmaar. 

Tracés over land 

Door de kern van Egmond aan Zee loopt een openbare hoofdweg tot dicht bij het strand. Tussen 

de zee en het begin van deze openbare weg is een gestuurde boring mogelijk. Er zijn dan geen graaf-

werKzaamheden nodig op het strand en in de smalle duinenrij tussen het strand en de bebouwde kom 

van Egmond. Deze weg loopt vervolgens zo'n anderhalve kilometer in oostelijke richting landinwaarts 

doot de bebouwde kom van Egmond en het duinrandgebied. Vanaf dit punt zijn globaal drie Iracé's 

mogelijk voor de ondergrondse elektriciteitskabel naar de centrale van Velsen: een binnenwegtracé 

het dichtste langs de kust, een tracé langs de hoofdweg N203 wat verder van de kust en een tracé 

langs de A9 het meest landinwaarts. 

Het zogenoemde binnentracè ligt aan de randen van het duingebied en loopt globaal vanaf Egmond 

aan den Hoef naar Velsen. Het tracé loopt langs de bebouwing van Egmond Binnen, gedeeltelijk door 

de bebouwde kom van Castricum en door de bebouwde kom van Beverwijk. Verder komt langs dit 

binnentracè relatief veel lintbebouwing voor. Verdei van de duinen en de bebouwing ligt tussen 

Alkmaar en Velsen de hoofdweg N203. Met uitzondering van het gedeelte tussen Heilo en Limmen ligt 

er langs dit tracé minder woonbebouwing. Bij Uitgeest sluit de N203 aan op de snelweg A9 richting 

Velsen. Nog verder oostelijk ligt een mogelijkHeid voor het tracé langs de A9. Hier kan de elektrici

teitskabel worden aangelegd buiten de woonbebouwing en in de (geluid)hinOerzone van het snelweg-

verkeer. Dit tracé is het langste 
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Bij Castricum aan Zee ligt door het duingebied en het duinrandgebied eveneens een openbare weg tot 

dicht bij het strand en de eerste duinenrij. Tussen de zee en het begin van deze openbare weg is een 

gestuurde boring mogelijk, zodat er geen graafwerkzaamheden nodig zijn op het strand en in de 

duinen. Deze weg loopt vervolgens zo'n 3 kilometer in oostelijke richting landinwaarts door het duin

gebied en het duinrandgebied. Vanaf het aanlandmgspunt Castricum aan Zee is alleen een aansluiting 

op de centrale van Velsen een optie. Hiervoor komen twee tracés in aanmerking: via het binnentracé 

en het tracé langs de N203/A9. 

Tussen Castricum aan Zee en Wijk aan Zee ligt het gebied van de Westerduinen. Tussen het binnen

tracé en het strand ligt een verharde weg: de Zwarte Weg. Tussen de zee en de Zwarte Weg is een 

gestuurde bonng mogelijk onder de eerste duinenrij en het strand door. De weg door het duingebied 

is net als bij Castncum hemelsbreed zon drie kilometer lang. Langs deze weg is hier echter geen 

bebouwing aanwezig. Langs het vervolg van het tracé zuidwaarts naar de centrale in Velsen, 

het binnentracé, is wel bebouwing aanwezig. 

Vanaf het aanlandingspunt Wijk aan Zee is een tracé mogellik langs de hoofdontsluiting van Wijk aan 

Zee. Vanaf de kust loopt deze hoofdontsluiting door de duinen, langs de woonbebouwing van Wijk aan 

Zee en vervolgens over het industrieterrein van Hoogovens. De hoof don t sluitingsweg reikt tot relatief 

dicht bij de kustlijn. Vanaf deze weg is dan ook een gestuurde boring mogelijk onder het strand en de 

eerste duinenrij door. Graafwerkzaamheden in de duinen zijn naar verwachting niet nodig. In verge

lijking met de tracé's via de aanlandingspunten bij Castricum en Egmond aan Zee is dit traject kort. 

Vanaf het aanlandingspunt ter hoogte van het Hoogoven ster rein is een tracé mogelijk onder het 

strand en de smalle duinenrij door. over het industrieterrein van Hoogovens, rechtstreeks naar de 

centrale van Velsen. Dit tracé is het kortste en heeft de minste overlast voor de omgeving als het 

gaat om recreanten, bewoners en natuur. 

De tracés, zoals aangegeven in figuur 15.4 geven de mogelijk route van de kabel tussen het aan

landingspunt langs de kust en aansluitpunt op het hoogspanningsnet op hoofdlijnen aan. Bi) de 

verdere besluitvorming en in het kader van het innchtmgs-m.e.r. kan het noodzakeii|k of praktisch zijn 

om. als gevolg van lokale omstandigheden of eigendomsverhoudingen plaatselijk van het gekozen 

tracé af te wijken. 

Vanaf het aanlandingspunt Egmond aan Zee naar het aansluilingspunt bij Alkmaar komt in hoofdlijnen 

één tracé in aanmerking: vanaf Egmond aan Zee langs de hoofdweg naar Alkmaar en via de zuidelijke 

rondweg en de Ringvaart naar het trafostation ten oosten van Alkmaar nabij Oterleek. 

AanlandingsfHMilA'act/Aaniluttinespi^t 

Otvt— 

Lengte van het tiacA (circal 

Over land Totata l«<«ta 

20mii CHca 30 km 

20 km circa 30 km 

30 Km circa 40 km 

30 km circa 40 km 

15 hm circa 25 km 

20 km circa 30 tim 

10 km ciica 20 km 

6 km ciica 20 km 

4k in circa 20 km 

Egmond aan Zee/hoo(0»i«g/Allimaa( 9 km 

Egmond aan Zee/Cinnenlracë/Wlsen 9 lim 

Egmond aan Zee/N203/Wlsen 9 km 

Egmond aan Zee/A9/^lsen 9 km 

CastncumaanZee/blnneniracé/Velsen 9km 

Castncum aan Zee/N203/Wlaen 9 km 

Westerduinen/Zwane weg/binnenliacé/Velsen 10 km 

Wi|k aan Zee/Zeestiaal/Valsen 12 km 

Umuiclen/Ht>oeovens/\«Hsen 15 km 

Tabel 15.5 Overjicht van de verschillende lfacé"s voor de kabel vanaf de kicalie Egmond naar een netinpassingspum 

{ve ook figuur 15.4). 
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Ligging van de Iracé's ten opzichte van natuurgebieOen 

Het duingebied tussen Schoor! en Wijk aan Zee is een belangrijk natuurgebied dat is aangewezen als 

kerngebied van de ecologische hoofdstructuur en als Nationaal Park. Het aanlandmgspunt bij 

Castricum aan Zee en het eerste deel van het tracé vanaf Castricum aan Zee landinwaarts ligt in deze 

beschermde natuurgebleden. Hetzelfde geldt voor het gebied van de Westerduinen en voor het gebied 

buiten de bebouwde kom van Egmond. Het aanIandingspunt bij Wijk aan Zee en delen van het tracé 

verder landinwaarts liggen ook in de ecologische hoofdstructuur, maar niet in het gebied dat is aan

gewezen als nationaal park. De bebouwde kom van Egmond ligt hier net ten zuiden van. 

Het binnentracé ligt aan de rand van het Nationaal Park en langs de uitlopers van de EHS. met 

duinen, kwelders en schorren. De tracés langs de N203 en de A9 liggen buiten de EHS en het gebied 

dal IS aangewezen als nationaal park. Ook het tracé naar het hoogspanningsstation bij Alkmaar loopt 

gedeeltelijk door de EHS en het nationaal park van de Duinen van SchoorI tot Wijk aan Zee (IKC, 

1998: zie ook Bijlage A). 

Voor delen van het duingebied tussen SchoorI en Wijk aan Zee bestaan plannen om dit gebied aan 

te wijzen onder de Natuurbeschermingswet. De aanlandingspunten bij Castricum aan Zee, de 

Westerduinen en Wijk aan Zee liggen in dit gebied. Het aaniandingspunt bij Egmond aan Zee niet. 

Ook het tracé naar het hoogspanningsstation bij Alkmaar ligt met in dit geplande natuurtieschermings-

wetgebied. Het binnentracé loopt langs de uitlopers van dit gebied, het tracé langs de N203 en de A9 

ligt erbuiten. 

Het tracé vanaf het aanlandingspunt bij IJmuiden rechtsstreeks naar de centrate van Velsen ligt 

buiten bovengenoemde natuurgebieden. 

AanUndincïpunt langi da k u t •» tr»ce op land IJEei'% '1 beKClwrmde natuurEebieden? 

Natkmaal N B-wet NB-wel 

Park (tMitaand) (Bflpland) 

Aanlandingspum EBmond aan Zee 

Aanlandlrsspunl Castncum aan Zee 

Aanlandingspunt Weslerduinen (Zwarte weg) 

Aanlandingspunt Wl|k aan Zee 

Aanlandingspum IJmuiden 

TracË naar Alkmaar 

Binnentracé of duinrandtrace naai Velsen 

Tiacë langs N203 naar Velsen 

Tracé langs A9 naar Velsen 

Tracé via Hoogovens naat Velsen 

Ja Je HM Nm 

ia Ja Ma Ja 

M Ja N«a Ja 

Ja Me Naa Ja 

N M Nae Naa Naa 

Ja Ja Naa Naa 

Aan ranO Aan rand NS0 Aan raitd 

Naa 

Naa Naa Nea 

Tabel 15.6 Overilcnt van Oe ligging van de verschillende Kabeltracé's ten opiicnie van Belangrijke nstiiurgeOieden volgens 

hel nationale beleid 

Volgens het Streekplan Noord-Holland-Noord bestaat het landschap langs de kust ter hoogte van 

Egmond meest westelijk uit duinen en verder naar het oosten uit een binnenduinrandgebied en uit 

grasland, Het binnentracé ligt op de overgang van hel duingebied en hel binnenduinrandgebied. 

De overige tracés op land (N203 en A9] liggen m gebied met graslanden. Op de streekplankaart zijn 

de gebieden ten oosten van de duinen afwisselend aangegeven als bollenconcentratiegebied en 

gebied van bijzondere betekenis voor natuur, landschap en bodem, tevens consolidatiegebied. 

Het duingebied westelijk langs het binnentracé. ter hoogte van Egmond-Binnen is aangewezen als 

Natuurbouwgebied, Het duingebied ten zuiden van Egmond is stiltegebied en deels 

Grondwaterbeschermingsgebied. Als de kabel vanuit zee bij de bebouwde kom van Egmond aanlandt, 

dan kan kruising van deze gebieden worden gemeden. 
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Volgens het Streekplan Kennemerland bestaat het landschap langs de kust tussen Castricum aan 

Zee en de haven van IJmuiden eveneens uit duinen en verder naar het oosten uit een binnenduinrand-

gebied. Ter hoogte van Wijk aan Zee en het Hoogovensterrein zijn de duinen relatief zeer smal m 

vergelijking met het duingebied bij Egmond aan Zee. bij Castricum aan Zee en de Westerduinen. 

Oostelijk van het binnenduinrandgebied ligt öe bebouwing van Castricum en, aaneengesloten, 

de bebouwing van Heemskerk en Beverwijk die overgaat in het industrieterrein van Hoogovens. 

Tussen Castricum en Heemskerk is nog sprake van landelijk gebied, in het streekplan aangeduid als 

strandwallen en -vlakten en als grasland. Ook in het gebied tussen de bebouwing van Wijk aan Zee 

en Beverwijk is volgens het streekplan sprake van belangrijke natuurwaarden. 

Het duingebied ten noorden van Wijk aan Zee en in de omgeving van Castricum is tenslotte een 

grondwaterbeschermingsgebied. Delen van dit duingebied zijn aangemerkt als waterwingebied. 

Conclusie 

Voor de elektrische ontsluiting van het windpark op de locatie Egmond zijn meerdere tracé's onder

scheiden. De tracé's die aanlanden bij Castricum en Egmond zijn relatief lang, lopen deels door of 

direct langs beschermde (natuurjgebieden en langs woningen. Zij zullen daardoor bij de aanleg naar 

verwachting meer overlast veroorzaken dan de zuidelijke tracé's, hoewel de kabel in de praktijk direct 

langs of onder infrastructuur wordt gelegd. Door de breedte van de duinstrook enerzijds en techni

sche beperkingen ten aanzien van de lengte van de boring voor de kabel anderzijds, zijn voor deze 

noordelijke tracé's bij de aanleg werkzaamheden in het duingebied noodzakelijk. 

Het tracé voor een kabel die aanlandt op de Zwarte Weg in hel gebied van de Wesierduinen is over 

land korter, maar ook hier loopt het tracé door een brede duinstrook die als beschermd natuurgebied 

is aangemerkt. Het tracé voor een kabel die aanlandt bij Wijk aan Zee is op land nog korter. Het duin

gebied is er relatief smal. Het tracé loopt mogelijk echter over een korte afstand door het dorp. 

Het tracé dat aanlandt bij het terrein van de Hoogovens lijkt tot de minste overlast voor de omgeving 

te leiden, maar is mogelijk technisch moeilijk inpasbaar binnen de lokale ondergrondse infrastructuur. 

De kabeltracés voor de locaties IJmuiden-Oost en -West en Zandvoort-Oost en -West hebben hebben 

eveneens een aanlanding op het Hoogovensterrein en een aansluiting op het net via de centrale in 

Velsen. De milieu-effecten op land zijn daarmee vergelijkbaar met de effecten van het 

Hoogovenstracé voor de locatie Egmond en zijn dus niet onderscheidend. 

Het alternatief Katwijk heeft een ander aansluitpunt, namelijk het trafostation bij Sassenheim, 

Het tracé voor de kabel over land is aanzienlijk langer dan bij de meeste andere alternatieven en 

loopt bovendien door gebieden die gevoelig zijn voor aantasting. Hoewel ook voor het alternatief 

Katwijk de milieu-effecten op land beperkt zijn, is dit alternatief op het aspect milieu-effecten op 

land echter minder goed dan de andere alternatieven. 

Voor alle tracé's geldt dat de effecten van de kabel tijdens het gebruik te verwaarlozen zijn. Bezien 

vanuit de effecten op land, is een lichte voorkeur uit te spreken voor de locaties die aansluiten op het 

elektriciteitsnet bij Velsen en waarbij een kort tracé over land mogelijk is via het Hoogovensterrein. 
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1 6 . TECHNIEK EN ECONOMIE 

16.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt een nadere toelichting gegeven op een belangrijke technische randvoorwaarde 

die aan de locatie voor het NSW wordt gesteld: de waterdiepte. Voorst komt de rentabiliteit en 

daarmee samenhangend de benodigde subsidie van de zes locaties voor hel NSW aan de orde. 

De rentabiliteit van het NSW is van essentieel belang voor de realisatiekansen van het project. 

In het kader van de Haalbaarheidsstudie is uitgebreid onderzoek verhcht naar de rentabiliteit (KEMA, 

1997). Uit dat onderzoek blijkt ondermeer dat de fentabiliteit sterk samenhangt met het windaanbod 

(naast diverse fiscaal-juridische factoren en pnjsontwikkelingen in de markt). Tegenover het wind

aanbod c.q. de opbrengsten staan de investerings- en onderhoudskosten die met de aanleg en 

het gebruik van het park zijn gemoeid. 

Aan de hand van gegevens over de gemiddelde windsnelheden is berekend wat de investerings- en 

onderhoudskosten en de opbrengsten van het park op elk van de zes locaties zal zijn (STORK, 1999) . 

Eén en ander leidt tot een globale schatting van de kWh-kostprijs voor de zes locaties. De kWh-

kostprijs is beschouwd als indicatie van de rentabiliteit van het NSW, en is hier vooral bedoeld om 

een vergelijking tussen de locaties te kunnen maken. 

Voof het juiste begrip is het van belang dat de berekeningen ;ijn gebaseerd op de methodieken en uit

gangspunten uit öe Haalbaarheidsstudie (over bijvoorbeeld bodemgesteldheid, installatie methoden en 

•materieel en onderhoudsstrategie). De berekeningen gelden voor turbines met een vermogen van 

1 MW. De nauwkeurigheid van de investeringsraming is geschat op plus of min 25 procent. Derhalve 

dienen de resultaten te worden beschouwd als een indicatie van de te verwachten kosten. Met deze 

indicatie kan een beeld worden gegeven van meer en minder interessante locaties met betrekking 

lot de technische en economische haalbaarheid. 

16.2 Waterdiepte 

De waterdiepte stelt eisen aan de fundering van de turbines. Uit het vooronderzoek in hel kader van 

de Haalbaarheidsstudie is gebleken dat om techmsch-economische redenen de zogenoemde mono-

paalfundering het meest m aanmerking komt (zie paragraaf 4,2 en kader 16.1). 

"Aan deze funderingen worden zware eisen gesielfl. aangezien de funderingen en de turtiines beslarx] moeten 

zijn legen zout waler. de golven en stromingen in het water, weranöenngen in de zeelwdem en rukwinden. In het 

kader van de Haalbaarheidsstudie is onderzoek gedaan naar de lundatie van de windturtiines. Er zijn verschillen

de 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 uit een enkele stalen paal dte in 

de zeebodem wordt getrild en geheld." (uit paragraaf 4.2) 

Kaoet 16.1 De monopaal als lunoering voor Oe (urbinos van net NSW 

Gezien alle technisch-economische onzekerheden is het echter raadzaam om bij een monopaalfun-

dering het windpart^ te situeren in een gebied met een waterdiepte van rond de 15 meter (llws). 

In dat gebied zijn de technische risico's, bij de huidige aanvaardbaar. De bovengrens voor de toepas

baarheid van een monopaal is een waterdiepte van ongeveer 20 meter (llws) (zie bijlage E, paragraaf 

4.3 en kader 16.2): 
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In de Hsalbaarheidssiudie is geconcludeerd dat de maximale waterdiepte voor het wmdpark uit oogpunt van 

technisch-economische haalbaarheid ongeveer 20 meter (llws) is. Uit verder onderzoek naar de technisch-

economische haalbaarheid in hei kader van deze MER blijkt echter dat het hier gaat om een technisch maximaal 

loelaaiDare waterdiepte Izie bijlage C: Stort̂ , 19991. 

"Gezien de grote onzekeitieden. het gebrek aan erwanng mei windparlien in een omgeving als de Noordzee en 

een gebrek aan locatie specifieke gegevens als bodemgesteldheid, golf- en stromingsgegevens is het in deze 

fase van het project met verantv^oord om een locatie Ie selecteren waar het water dieper is dan 15 meter"" 

(zie Dijlage C: Stork. 1999). 

Hel uitgangspunt om vooralsnog, gezien het gebrek aan ervanngen gegevens, locaties met een waterdiepte van 

gemiddeld ongeveer 15 nwler (llwsl te zoeken, legt een grote beperking op aan de ruimtelijke mogelijkheden en 

is om die reden door twee onafhankelijke experts geioelsl (zie bijlage E: Vugts en Verruijt. 1999), Het uitgangs

punt wordt in Oe toets onderschreven. Echter, "harde uitspraken over de maximaal toelaatbare waterdiepte zijn 

niet mogelijk". De loets onderkent vervolgens twee opties om Ie komen tot een keuze van een locatie voor het 

NSW, !e welen 'uitgaan van de nu beschikbare informatie, of eerst aaruienlijk verder en diepgaander technisch 

en economisch onderzoek doen. In hel eerste geval zal het verstandig zijn om locaties te kiezen waar het 

mogelijk is met f>et windpark te 'schuiven' en de definitieve ligging van het park binnen de locatie pas te 

t>epalen als er aanzienlijk meer werk is verricht en er veel meer gedetaiileerde gegevens beschikbaar zijn. 

Een nominale waterdiepte van 15 meter"^ lijkt voor de keuze van de locaties een goed uitgangspunt (zie figuur 

4.5). In hel 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 oplie de beste" {zie bijlage E: Vugts en Verruijt, 1999). 

De conclusie is dal de toepassing van monpaalfun de ringen in water met een diepte van 15 tot 20 meter (llws) 

weliswaar met bij voorbaai is uilgesloten, maar op dit mon>ent niet verstandig is. Gezien de verwachting dat 

de effecten op het milieu verder uit de kust afnemen, is hel zoekgebied voor de alternatieven voor hel NSW m 

het MER echter niet op voorhand beperkt tol gebieden met waterdtepten van rond de 15 meter (flws). 

De, in technisch-eoonomisch opzicht, meest geschikte locaties dienen echter wel een dergelijke waterdiepte te 

kennen en bovendien mogelijkheden te bieden om het windpark, bij voortschrijdende inzichten, in dieper water 

te realiseren. De optie om het windpark uiteindelijk verder uit de kust te houwen blijft in dat geval open. In het 

vervolg van het planvormingsproces (bijvoortjeekf in hel kader van het innchtings-MER] za! nader technisch en 

locatie-specifiek onderzoek verder uitsluitsel moeten gaan bieden over de plaatseiijiie maximaal toelaatbare 

waterdiepte. 

Kader 16.2 Ma «ma al loelaatbais HaleidieptH vooi een monopaaltundenne 

Aangezien locaties voor het NSW minimaal 8 kilometer uit de kust moeten liggen, zijn de ruimtelijke 

mogelijkheden van locaties met een waterdiepte van maximaal 15 meter (llws) (zeer) beperkt. 

De 15 meter (llws) dieptelijn ligt namelijk m grote delen van de Noordzee kustzon e dichter dan 

8 kilometer by de kust. 
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In tabel 16.3 is aangegeven wat de minimale en maximale waterdiepte is binnen de zes locaties. 

Locatie Minimale wateidlepla (In ineteis llwi) MailmalB watvrdispte (In mMeis Ihn) 

EgmorW lï> 20 

llmuKlen-Oosi 1-1 I M 

IJmuiden-Wesl 17 IS 

ZanOvocrt-Oost 14 18 

ZaïWvoort-Wesi 16.5 19 

Katwijk i e 19 

TaDel 16.3 Mlr̂ lmale en maiimele waterdiepte |lrf rneters Ihvs) binnen Oe zes locaties. 

Binnen alle locaties is de waterdiepte minder dan 20 meter (llws). Alleen de alternatieven 

IJmuiden-Oost en Zandvoort-Oost bieden mogelijkheden om het windpark te plaatsen binnen een 

gebied met een waterdiepte van ongeveer 15 meter (llws). De locaties Zandvoort-Oost en • West 

samen, de locaties iJmuiden-Oost en -West samen en de locatie Egmond bieden ruimtelijt^e mogelijk

heden om het NSW, bij voortschrijdende technisch-economische mogelijkheden, ook in dieper water 

aan te leggen. 

Bepalende tacloren voor maximaal toelaatbare waterdiepte 

Bij de berekening van de maximaal toelaatbare waterdiepte spelen de volgende factoren een 

doorstaggevende rol: 

1 Dewrbirte 

Het type turbine heeft een belangrijke invloed op het ontwerp van de paalconstructie. In deze fase 

van de planvorming is nog geen keuze gemaakt voor een bepaald type. Wel is een keuze gemaakt 

voor het tunderingstype: de monopaal. Voor de berekeningen is gewerkt met een "geneheke' 

turbine: algemene parameters, die voor elke locatie hetzelfde zijn. 

2. De grondcondities 

De sterkte eigenschappen en de erodeerbaarheid van de grond is een andere belangrijke factor. 

Als de zeebodem bijvoorbeeld uit een stevige niet erodeerbare klei zou bestaan, dan zal er geen 

diepe erosiekuil rondom de paal ontstaan en is de totaal benodigde paallengte minder. De grond

condities zijn op alle locaties in grote lijnen vergelijkbaar (voornamelijk zandig). 

3. De bodemvormen 

Ook de bodemvormen spelen een belangrijke rol. Niet zozeer de bodemvormen zelf maar de 

dynamiek van de bodemvormen. Als de bodem zeer variabel van diepte is, maar niet in de tijd 

varieert, dan kan bij het ontwerp van de fundenngen daarmee rekening worden gehouden door 

bijvoorbeeld de fundenngen op ondiepe locatie te plaatsen. Als de bodemvormen echter in de tijd 

wel veranderen is de tijdschaal van die veranderingen in relatie tot de 'levensduur' van het NSW 

van belang. Als er sprake Is van een zandbank die slechts enkele meters per 50 jaar verplaatst en 

flauwe hellingen heeft, zal dat niet tot grote aanpassingen leiden. Als er sprake is van dynamische 

zandgolven die met een gemiddelde hoogte van 2 tot 4 meter zich enkele meters per jaar verplaat

sen moet er wel rekening mee worden gehouden. En wel zodanig dat de fundehng ontworpen moet 

worden op de grootste waterdiepte die zich bij een passerende zandgoif kan voordoen. 

De bodemvormen variëren wet per locatie. 

StaöiVfleJt bodem 

De bodemvormen zijn dus een bepalende factor voor de maximaal toelaatbare waterdiepte. Waar de 

andere factoren ntet verschillen tussen de locaties, is dat wel het geval voor de bodemvormen. Er is 

een classificatie van bodemvormen mogelijk in: ribbels, mega-ribbels, zandgolven en getijdebanken. 
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Ribbels hebben een hoogte van enkele centimeters en een lengte van enkele meters. Zij hebben een 

relatief hoge verplaatsingssnelhejd van enkele uren tot enkele dagen. De hoogte van mega-ribbels ligt 

in een ordegrootte van 0,1 tot 1 meter, bij een lengte van 10 tot 100 meter. Megaribbels verplaatsen 

zich met een snelheid van dagen tot maanden, Zandgolven hebben een hoogte van enkele meters en 

een lengte van enkele honderen meters. Zij verplaatsen zich enkele meters per jaar. De getijdebanken 

ten slotte hebben een hoogte tot enkele tientallen meters en een lengte van zo'n 5 tot 10 kilometer. 

Een verplaatsing van enkele meters duurt decennia. 

Gezien de hoogte en de verplaatsingssnelheid moet met de dynamiek van zandgolven bij het ontwerp 

van het NSW terdege rekening worden gehouden. Gedurende de levensduur van het park krijgen de 

kabel en de funderingen te maken met zowel de top als het dal van een zandgolf. Het hoogteverschil 

tussen de top en het dal is van belang in verband met de diepte van de fundering en de kabel. 

De fundering moet worden ontworpen voor de situatie van een dal in de zandgolf, omdat dan de 

waterdiepte het grootst is. Met de migrerende zandgolf moet ook rekening worden gehouden bij het 

bepalen van de plaats waar de kabel wordt aangesloten op de fundering. De diepte van het aansluit-

punt van de kabel op de fundenng en de bijbehorende begraafdiepte van de kabel bij de fundehng 

moet volgen uit de öiepteligging van het dal van de zandgolf, terwtjl tijdens de bouw de fundering 

wellicht in een zandgolftop wordt geplaatst. 

De activiteit van zandgolven neemt van zuid naar noord af (en van zee naar kust). De locaties Katwijk 

en Zandvoort-Oost en -West liggen in een gebied met dynamische zandgolven met een hoogte van 

enkele meters (zie tabel 16,4), De locaties IJmuiden-Oost en -West liggen aan de rand van het zand

golven gebied. De locatie Egmond ligt voor zover bekend buiten het zandgolven gebied. Gezien de 

hoogte (O tot 1 meter) is hier vooral sprake van meganbbels. 

Consequenties voor de aanlegdiepte. 

Bij het vaststellen van de maximaal toelaatbare waterdiepte is rekening gehouden met de aanwezig

heid van zandgolven. Bij de berekeningen hebben de locaties voor de kust van Umuiden als referentie 

gediend. Hier hebben de zandgolven een hoogte van 1 è 2 meter. Doordat binnen de locatie Egmond 

zandgolven volgens de beschikbare gegevens ontbreken (wel zijn er megaribbels met een hoogte van 

maximaal een meter), kan binnen dit alternatief een grotere waterdiepte worden aangehouden zonder 

dat dit leidt tot grote technische risico's. 

Egmond iJmuidvn Eandvoart Katwijk 

Dost Watt (HM Wwt 

Watetaepte (llws) 15-20 14-16,5 1 M 9 14-17 16,5-19 16-19 

Hoogte ïandgolver (metersl 0-1 1-2 1-2 1-3 1-3 1,2 

TaOel 16,4 Walerdieele en rioogte van au lanOgolven bJnnen de zes aHernalieven, 

16.3 Rentabiliteit 

Windaanbod 

Voor elk van de zes locaties voor het NSW is onderzocht welke gemiddelde (langjarige) windsnelheden 

op verschillende ashoogtes van de turbines verwacht kunnen worden {Ecofys. 1999; zie bijlage H). 

De basisgegevens die gebruikt zijn komen uit de Haalbaarheidsstudie, Het gaat ondermeer om de 

windsnelhetdsgegevens van ümuiden, Hoek van Holland, Meetpost Noordwijk en Europlatform, Deze 

gegevens zijn toegespitst op de locaties, waarbij tevens een klimatologische correctie is toegepast. 

Voor locaties op zee is de afstand tot de kust het meest bepalend voor de te verwachten gemiddelde 

windsnelheid. Daarbij moet worden aangetekend dat deze afhankelijkheid vooral geldt in de eerste 

kilometers vanaf de kust en dat deze na zo'n 10 kilometer steeds minder wordt. 

Twee belangrijke aannamen bepalen hoofdzakelijk de resultaten van de berekeningen van het wind-
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aanbod. De eerste aanname is dat btj een afstand tot de kust van meer dan 9 kilometer de gradiënt 

voor de windsnelheid als functie van de afstand tot de kust gelijk is aan 0,1 procent per kilometer. 

De tweede aanname is dat voor de windsnelheden op elk van de zes locaties de windsnelheden van 

Meetpost Noordwijh hel uitgangspunt zijn en dat er geen verschil is tussen de windsnelheden als 

functie van de afstand evenwijdig aan de kust. Er zijn twee redenen voor deze aanname. Ten eerste is 

de maximale afstand tussen de zes locaties ongeveer 50 kilometer. In de dagelijkse praktijk van 

opbrengst berekeningen voor windturbines is dat een aanvaardbare afstand om met dezelfde basisge

gevens van de windsnelheid te rekenen. De tweede reden is het geringe verschil in windsnelheid 

tussen IJmuiden en Hoek van Holland. Dit verschil bedraagt slechts 0,2 m/s. Daarom is veronder

steld dat het windkhmaat op alle zes locaties m pnncipe gelijk is. Dit betekent dat de afstand tot 

de kust bepalend is voor de uiteindelijke windsnelheid. 

De berekeningen van de windsnelheid op de locaties (zie tabel 16.5) laten zien dat de verschillen in 

windsnelheid vrij klein zijn. De voornaamste bepalende factor Is de ashoogte, maar deze werkt met 

onderscheidend voor de verschillende locaties. 

Locatie Egmond Urn li lden Zandvoort Katwyk 

Oost W M t 0<Mt We i t 

OosTeliike giens 8 km S k i n 14 km 8 k m 1 4 kn^ 8 k f r 

Weslelijke grens 1 4 k m i 14 km 21 km 14 km 21 km 15 km 

(nln f na i mm max mtn m a i min ma> min m a i min max 

U 5 0 m ( m / s ) S,8 e ,9 8.8 8,9 8,9 9.0 8,8 8,9 8,9 9,0 8,8 9.0 

U 70 m (m/S) 9.0 9,1 9,0 9 ,1 9.1 9,2 9,0 9,1 9,1 9,2 9,0 9.1 

Tabel 16.5 Overi icM van Oe berekende windsnelnederx r W verschillende i ashoogles op de voorlo( Me ma u lo ) oostelijke 

en wesle<i]ke begtenzingen voot de zes locaties voor het NSW. 

Deze locatie kan verder In wesleliike richting (tot 16 km uit de Kust) worden uitgebreid. Hier Is echter 

14 kilometer als westelilke giens aangehouden, omdat net vooralsnog geiien de waterdiepte aanr>emelijk is 

aal hel windpark binnen dit alternatief zoveel mogelijk aan de ooslzi|de zal worden gesitueerd. 

Opbrengsten 

De parkopbrengst wordt voor een belangrijk deel bepaald door de gemiddelde windsnelheid, maar ook 

het type turbine en de configuratie van het park spelen een belangrijke rol. In het kader van de 

Haalbaarheidsstudie Is een, uit technlsch-economlsch oogpunt, optimale inhchtingsvariant ontwikkeld 

voor het park (zie hoofdstuk 4 'Voorgenomen activiteit en alternatieven', de ruitvormige inrichtings

variant). Op basis van deze inhchtingsvahant zijn voor de zes locaties, nieuwe, aanvullende opbreng

sten berekeningen uitgevoerd. De resultaten van deze berekeningen slaan in tabel 16.6. Uit de tabel 

blijkt duidelijk de relatie tussen windsnelheid en energleKDpbrengst: hoe groter de windsnelheid, 

des te groter de opbrengst. 

Locatie Gemiddeiae wlndsnelMd (m/s) 

op 50 melH op 70 meter 

Paiftopbrengit (In GWh per Jaar) 

Egmorid 8 .85 

IJmuidenOost 8.85 

IJmuiden-We si 8,95 

Zandvoort-Oosl B,85 

Zahdvoorl-West 8.95 

Katwijk 8 .90 

Tabel 16.6 Parkoi ib iengslen van 

9.05 

9.05 

9.15 

9,05 

9,15 

9.05 

296 

296 

302 

296 

302 

299 

Bron; Stork, 1999 (IM|iege 01 
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Kosten 

De kosten van het park vallen uiteen in investeringskosten en onderhoudskosten. De investerings

kosten worden gevormd door de kosten voor de ondersteuningsconstructies, de turbines, de elektri

sche infrastructuur en de installatie van het park, inclusief het leggen van de kabels. De totale inves-

tehngskosten worden mede bepaald door factoren die locatie-afhankelijk zijn, zoals de waterdiepte 

en de afstand tot het netinpassingspunt van de elektriciteit. Deze factoren zijn weergegeven in 

tabel 16.7. 

Locatie Waterdiopta Afstaitd t o t A M a n d t o t 

(In meter LAT] net inpassingspunt ' ondernoudst iaven' 

mfn max (In k m ] (In km) 

EgmotK) 1 5 20 2 2 2 2 

Ijmuiöeri-Oost 1 4 16 .5 1 8 1 8 

tJmuiden-West 1 7 1 9 2 4 2 4 

ZandvDort-Oost 1 4 1 7 2 0 2 0 

Zanctifoafi-West 16.5 19 2 6 2 6 

Katwijk 1 6 19 2 2 1 7 

rebel 16.7 Kenmerken van Oe zes locaties voor het NSW, Oie van bel ang zl|n bij de berekeninj j v a n Oe investefingskoslen. 

Bron; Stork. 1999 (bijlage D) 

Afstanden gemeten varmf hel verst weg gelegen hoekpunt van een locatie 

Een deel van de investeringskosten is locatie-onafhankelijk. Het gaat dan vooral om de kosten van 

de turbines (ƒ150 miljoen). In be kosten voor het leggen van de kabels binnen het park treden geen 

belangrijke verschillen op tussen de iocaties. Dat is wel het geval voor kosten voor de ondersteu

ningsconstructie en installatie van de turbines (aanmerkelijk goedkoper voor de ondiepe locaties 

IJmuldervOost en Zandvoort-Oost) en de transportkabel tussen het park en het netinpassingspunt. 

De totale investeringskosten zijn weergegeven in tabel 16.8. 

De kosten voor onderhoud zijn afhankelijk van de afstand tot de dichtstbijzijnde haven voor 

onderhoud. De kosten zijn weergegeven in tabel 16.8. De verschillen in afstand van de verschillende 

locaties tot de onderhoudshaven blijken te leiden tot een maximaal verschil in onderhoudskosten 

van circa acht procent. 

LocBtIa Onde rtHHidskosten Investei lnESkosten kWMiDSIpr i js 

(in mil joen ƒ Rei ja at] (In mil joen / ] (In c t / h W h ) 

Egmond 8 .6 420 16.7 

ümuidenOost 8 .3 4 0 6 ie.2 

IJmuiden-Wesl ar 427 16 .7 

Zan<]VDOft'Oost 8 /4 40S 1 6 . 3 

Zondvooft-West 8 . 9 429 1 6 . 9 

Katwijk 8 .2 4 3 0 16 ,8 

Tabel 16 ,8 De totale Investenngskosten, de jaadi jkse onderhoudskostsn en een gk>t la le Indicatie van 

de veiwacnte kWh4iosipnj5 van het NSW op elk van de les iocaties. 

Bron: Stoik, 1999 (bijlage D) 
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Rentabiliteit 

Een belangrijk gegeven voor het Inschatten van de rentablütelt van een NSW op de versctiiMende 

locaties is de kWh-kostprijs. In het kader van het MER is de kWh-kostprljs bepaald (Stork, 1999, 

bijlage D| met behulp van een eenvoudig economisch model, waarbij de investenngskosten. de 

kosten voor onderhoud en bediening en de opbrengsten met elkaar worden gecombineerd. 

De onderhoudskosten wegen zwaar mee in de kWti-kostprijs. Een toename van alleen de onderhouds

kosten met tien procent leidt tot een stijging van de kWh-kostprIjs met twee procent. 

Uit tabel 16.8 blijkt dat de kWh-kostprijs voor de zes locaties varieert van 16,2 tot 16,9 cent per kWh. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat door de onzekerheidsmarges in de diverse berekeningen de 

absolute waarden met de nodige voorzichtigheid moeten worden gehanteerd. Het overzicht is vooral 

bedoeld om een rangorde in kWh-kostprijs tussen de locaties te bepalen. De gegevens maken 

duidelijk op welke locatie een lagere kWh-prtjs kan worden bereikt dan op andere locaties. Tabel 16.8 

laat verder zien dat de hogere investeringskosten op de locaties Egmond, IJmulden-West, Zandvoort-

West en Katwijk niet worden goed gemaakt door de hogere windsnelheden verder uit de kust. 

Uitgaande van de kWh-kostprijs als indicatie voor de rentabiliteit van het NSW hebben de locaties 

dichter bij de kust dus de voorkeur boven de locaties die verder van de kust liggen (zie kader 16.9). 

Bij het vaststellen van deze voorkeur moet worden bedacht dat de technische risico's van een NSW 

op een locatie verder van de kust, met hogere gemiddelde walerdiepten, eveneens toenemen, 

In de berekeningen komen deze grotere technische risico's (nog) niet (voldoende) tot uitdrukking. 

In feite is gesteld dat de technische en economische haalbaarheid van deze dieper gelegen locaties 

nog onduidelijk is (Vugts en Verruijt, 1999. bijlage E). Voor de keuze van locaties lijkt daarom op dit 

moment een waterdiepte van circa 15 meter een goede uitgangswaarde (zie ook paragraaf 16.2). 

Tegen deze achtergrond heeft de locatie Katwijk, in afwijking van de berekende kWh-kostprijs, dan 

ook een lagere voorkeur dan de locatie Zandvoort-Wesl. 

Het meest aantrekkelijke alternatief is Urn uiden-Oost. Zoals gesteld in de "QuicK scan len t>ehoeve van MER 

NSW (zie bijlage Cl Is het in deie fase van hel project onverstandig een locatie te kleien waart)ij het water 

dieper is dan 15 meter. Tevens blijkt dat de meeropbrengst «an een wtndpark verder uit de kust met ooweegt 

tegen de meerkosten. 

De locatie die volgt na Umuiden-Oost is Zandvoort-Oost. De opbrengst van beide locaties is gelijk. Het verschil in 

kWh-pnjs is zeer gering en wordt veroorzaak! door be iets hogere investeringskosten voor Zandvoort-Oost 

vanwege de iels grotere walenjieple en afstand tot het netinpassingspunt. 

De derde locatie betreft Egmond. Deze locatie is gelegen in een gebied waanzinnen hel water dieper is dan 

15 meter. Naar aanleiding van een evaluatie van de boöeminstabiliteit op deze locatie door Alkyon Is gebleken 

dat de zandgolven In dit specifieke get)ied kieir>erzijn dan op de andere locaties. Dit betekent dat de maximale 

diepte eis van 15 meter kan worden verlaten. De maximale eis voor deze locatie worift door deze wijziging 15.5 

meier zodat Egmond in principe voldoet. De productiekosten per kWh zijn hoger Dan voor de locaties IJmuiden-

Oosi en Zandvoort-Oost, Dit komt door de grotere afstand van deze locatie tol hel netinpassingspunt alsmede 

de hogere kosten verbonden met installatie en onderhouö en bediening door de grotere afstand tot de haven. 

De vierde locatie betreft Ijmuiden-West, Het is verstandig om deze locatie in relatie ie zien met Umuiden-Oost. 

Als de locaties IJmuiden-Oost en Umuiden-Wesl als één locatie worden beschouwd, is het mogelijk om in een 

latere projectfase te onderzoeken of het inderdaad mogelijk is een windpark te realiseren In een waterdiepte 

van meer dan 15 meter. Ook voor Umuiden-West geldt dat vanwege de hogere gemiddelde windsnelheid de 

locatie geschikter is dan Zandvoort-West. 

De vijföe locatie is Katwijk. Deze locatie is gelegen in een gebied waarbinnen het water dieper is dan 15 meter. 

Dit betekent dat er nu mg onvoldoende kennis twschikbaar is om te beoordelen of het mogelijk Is om binnen de 

gestelde technische en economische randvoorwaarden een windparh te realiseren. Keuze van deze locatie kan 

daarom twtekenen dal m de uitvoeringsfase van hel project technische en economische problemen ontslaan. In 

deze fase van hei project, en gezien hel feit dat het een demon st rat ie proiect betreft, is het onverstandig deze 

locatie te selecteren. Met name vanwege het grote gebrek aan ervaring en specifieke locatie-aftiankelijke 

gegevens Is het niet op voorhand te zeggen op of deze locatie een technisch en economisch verantwoord 
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wmdpark kan worden gerealiseerd. 

De laatste en minsl interessante locatie betreft Zandvoort-Wesi. Voor üeze locatie geldt öezeUde onderbouwing 

als voor IJmuiden-West. Indien beide Zanövoort-locaties als één locatie worden beschouwd blijft de mogeiijkfieid 

geopend om tijdens realisatie uii te wijken naar Zandvoori-Oosi als blijkt dal er technisch/economische 

problemen ontslaan bij de diepe Zandvoori iocalie. In liet algemeen geldt dat de beide IJmuiden-locaties 

gunstiger zijn dan de Zandvoort-locaties vanwege een iets genngere watetdiepte en een kortere afstand tol het 

netinoassingspunl. 

Kader IE.9 De conclusies van de tecnnlsctveconomlsche evaluatie ven de zes locaties voor hel NSW, 

Bron: StorK, 1999, ae bijlage D 

16.3.1 Varianten voor de Inrichting 

Met het oog op de technisch-economische haalbaarheid van het NSW zijn vooral de vorm van het 

park, de onderlinge afstand van de turbines, de hoogte van de turbine en het vermogen van de wind

turbine van belang (zie ook hoofdstuk 4 'Vborgenomen activiteit en alternatieven'). 

De optimale vorm van het windpark wordt ten aanzien van het windaanbod bepaald door twee 

effecten, die met elkaar conflicteren. Enerzijds leidt de wens om zoveel mogelijk te profileren van 

de windsnelheid tot een voorkeur voor een oriëntatie parallel aan de kust. Over het algemeen geldt 

namelijk hoe verder van de kust, des te groter de windsnelheden. Bij een lijnopstelling parallel aan de 

kust kan de afstand van het park tot de kust worden gemaximaliseerd. Anderzijds heeft een oriëntatie 

op de minst dominante windrichting de voorkeur, ter minimalisenng van zogenaamde zogeffecten. 

Dit is het effect waarbij het windveld van een windturbine wordt verstoord door de aanwezigheid van 

andere windturbines. De oriëntatie van het park is in dit gevai noordwest-zuidoost, dus enigszins 

haaks op de kust. 

Wat nu de meest optimale opstelling is uit oogpunt van zowel windsnelheid als windrichting kan nog 

niet worden aangegeven. Zo'n optimalisatie kan pas worden uitgevoerd wanneer de technische speci

ficaties van het windturbinetype bekend zijn. 

De onderlinge afstand tussen de windturtines is belangrijk in verband met het zogenaamde 

'zogeffect". Dit is het effect waarbij het windveld van een turbine wordt verstoord door de aanwezig

heid van andere turbines. Naast de afstand tussen de turbines zijn ook de grootte van de turömes en 

de ruwheid van de omgeving bepalende factoren voor de mate waarin het zogeffect optreedt, 

In de Haalbaarheidsstudie is aangenomen dat in het algemeen voor de minimale afstand tussen twee 

turbines als vuistregel wordt aangehouden; vijf tot zes maal de rotordiameter in de hchting loodrecht 

op de overheersende windrichting (m het algemeen zuidwest) en acht tot tien maal de rotordiameter 

in de nchting dwars daarop {HASKONING, 1997). Dders is in de Haalbaarheidsstudie de conclusie 

getrokken dat variaties van de afstand tussen turtDines in een rij en van de afstand tussen rijen gelijke 

Invloed hebben. Er wordt in de studie aangeraden om in belde richtingen een gelijke afstand tussen 

de turbines aan te houden. Hierbij is gerekend met een afstand tussen de turbines van acht maal 

de rotordiameter IStork, 1997), 

De berekeningen van Stork zijn gebaseerd op een vermogen van windturtjines van 1 MW, De technolo

gische ontwikkeling wijst erop dat de leveranciers op het moment van realisatie van het park turbines 

met een groter vermogen zullen aanbieden. Vanwege het feit dat de kenmerken van deze turbines nog 

onbekend zijn en dat er nog geen ervanng mee is opgedaan, is het niet mogelijk nu een kwantitatieve 

uitspraak te doen omtrent de uiteindelijk te realiseren kWh-kostpnjs op basis van grotere windturbi

nes. Wel is duidelijk dat de kWfi-kostpnjs zal dalen bij de toepassing van grotere windturbines bij een 

gelijk blijvend totaal vermogen (100 MW) (Stork, 1999, bijlage D), Met name de verlaging van het 

aantal turbines, met hieraan verbonden een reductie in de kosten verbonden aan het installeren van 

de ondersteuningsconstructies, draagt bij aan een verwachte verlaging van de kWh-kostprijs. 

Ook de hogere windsnelheid vanwege de (veronderstelde) hogere mast van de grotere turbines 
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resulteert in een hogere parkopbrengst. Daarentegen zijn de kosten voor de ondersteuningS' 

constructie en de installatie ervan hoger. 

Een onderbouwde kwantitatieve uitspraak over hel effect van grotere turbines op de kWh-kostprijs kan 

pas gegeven worden als een aangepast ontwerp van de ondersteuningsconstructie beschikbaar is. 

Dit kan echter alleen indien de ontwerpen van de windturtiine bekend zijn. Een eerste globale 

schatting geeft aan dat de kWh-kostprijs bij toepassing van een 1,5 MW windturbine in plaats van 

een 1 MW windturbine de kWh-kostprijs zal dalen met 2 lot 5 procent. 

16.3.2 Subsidie 

Al in de Haalbaarheidsstudie werd geconcludeerd dat het NSW economisch haalbaar is, gegeven 

de eenmalige subsidie van maximaal / 60 miljoen die de overheid verleent aan het project. 

Hoewel de kWh-prijzen uit de Haalbaarheidsstudie niet direct vergelijkbaar zijn met de kWh-prijzen die 

in het kader van het MER beschikbaar zi]n gekomen, kan uit een combinatie van de gegevens worden 

afgeleid dat bij een berekende kWh-kostpnjs van 16,3 cent voor IJmuiden II ƒ 40 miljoen subsidie 

nodig is voor een economisch rendabel project. De Haalbaarheidsstudie stelt verder dat elke 

40 miljoen subsidie de kWh-kostprijs zal verlagen met ongeveer l cent. Op de Vlakte van de Raan 

bedraagt de kWh-kostpriJs 18.9 cent en is een subsidie nodig in de ordegrootte van ƒ 140 miljoen 

(Novem, 1997). Verondersteld is dat de relatie tussen de kWh-kostprijs en de subsidie (vrijwel) 

lineair is. 

Uitgaande van deze redenering is in tabel 16.10 de subsidie gegeven die nodig Is om een econo

misch rendabel NSW te realiseren op elk van de zes locaties uit het MER. Deze resultaten sluiten 

aan bij de globalere berekeningen, die bij aanvang van het onderzoek van het MER zijn uitgevoerd om 

het zoekgebied uit technisch-economisch oogpunt af te bakenen. De benodigde subsidie is in feite 

de contramal van de indicatie van de rentabiliteit van een NSW. zoals beschreven in de voorgaande 

paragraaf. Om die reden (dubbeltelling) speelt de subsidie dan ook geen rol in de vergelijking van 

alternatieven. 

L o u t I * hWh-kDltprlJS (In ct/kWh) InJe i t l» M M M M (!• lüüBIII ƒ) 

Egmond 16.7 48 

umuiaen-Oost 16,2 36 

IjmuiOen-WeSI 16.7 56 

Zandvootl-Oost 16.3 40 

ZandvooFl-West 16.9 64 

Kstwlik 16,8 60 

Tebel 16.10 Schattingen van Oe verwactite kWtvkostixiis en de benodigOe subsidie voor het NSW op elM van de les locaties. 

16.4 Conclusie van de effect voorspelling 

In technisch opzicht gaat de voorkeur zonder meer uit naar een locatie met een waterdiepte van 

ongeveer 15 meter (llws). Weliswaar kan een monopaalfundering worden toegepast bij een waterdiep

te van 20 meter (llws). maar bij deze waterdiepte zijn de technische nsico's niet verantwoord te 

nemen. Dit maakt dat alleen de locaties IJmuiden-Oost. Zandvoort-Oost en Egmond op dit moment 

geschikt zijn voor het NSW (zie ook Hoofdstuk 4 en tabel 16.11). Hoewel de locatie Egmond dieper is 

dan 15 meter (llws), is deze locatie toch geschikt voor plaatsing van een windpark. Dit alternatief 

vormt een uitzondering omdat binnen dit alternatief geen zandgolven aanwezig zijn. De aanwezige 

megahbbels zijn beduidend lager dan de zandgolven binnen de andere alternatieven. Door de stabie

lere bodem is op de locatie Egmond een waterdiepte van rond de 16 meter (llws) toelaatbaar zonder 

grotere technische risico's. 
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limüiden Eandvoetl KatnHjIi 

Oo«t W M I Ooit West 

14-16,5 1 7 1 9 14-17 16.5-19 16-19 

1-2 1-3 1-3 1-3 1-2 

16.3 16,7 16,3 16.9 16,8 

Eemond 

Waterdlepte (In IIAS) 15-20 

Hoogte lanOgoluen |m ii>eters| 0-1 

Reniabililell 16.7 

Tabel 16.11: Samerivattend overnchi van óe veftnudingen lussen ile locaties wor het crttenum tentabiliteil van hei asoecl 

Techniek en economie'. 

Econorrisch gezien zijn de verschillen in de rentabiliteit van een NSW op de verschillende locaties niet 

groot. De locaties IJmuiden-Oosl en Zandvoort-Oost hebben een lichte voorkeur boven de andere drie 

locaties: hier is de rentabiliteit (uitgedrukt in de kWh-priJs) het grootst. Nogmaals wordt erop gewezen 

dat de nauwkeungheid van de investeringsraming is geschat op plus of mm 25 procent. 

Daarom moeien de resultaten worden beschouwd als een indicatie van de te verwachten kosten. 

16.5 Leemten In kennis en leerdoelen 

Op grond van de leemten in kennis die voor techniek en economie nog bestaan zijn leerdoelen gefor

muleerd en is een aanzet gemaakt voor een evaluatie- c.p. meetprogramma. De leerdoelen zijn in 

hoofdstuk 4 van dit MER behandeld, het bijbehorende evaluatie- en meetprogramma komt in 

hoofdstuk 6 'Aanzet voor de evaluatie' aan de orde. 
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AFKORTINGEN 

BPW Bestuursovereenkomst Plaatsingproblematiek Windenergie 

CALMOO Calamileilen Model 

COj koolstof dioxide 

cq. ofwel, respectievelijk 

CH4 methaan 

dB{A] decibel 

EC Europese Commissie 

EEG Europese Economische Gemeensctiap 

EEZ Europese Exclusieve Zone 

EHS Ecologische Hoofdstructuur 

EZ EconomischeZaken 

GWh GigaWattuur 

HFK flborverbinding (een broeikasgas) 

km kilometer 

kWh kiloWattuur 

1 liter 

UT Lowest Asironomical Tide 

llws laag laag water spring 

LNV Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

m.e.r. milieu-effectrapportage 

MER milieu-effectrapport 

MMA Meest Mitlieuvriendelijke Alternatief 

MSL Mean Sea level 

Mton Megaton 

MW Megawatt 

NAP Nieuw Amsterdams Peil 

NBP Natuurbeleidsplan 

NCP Nederlands Continentaal Plat 

NMP3 derde Nationaal Milieubeleidsplan 

NO, stikstofoxide 

NO: stikstofdioxide 

PFK fluorverbinding (een broeikasgas) 

PJ Pètajoule 

PKB Planologische Kernbeslissing 

SFe fluorverbinding (een broeikasgas) 

5GR Structuurschema Groene Ruimte 

SEV-2 Tweede Structuurschema El ectriciteits voorzien ing 

SO; zv^avel dioxide 

VN Verenigde Naties 

WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening 
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BEGRIPPEN 

Altemaiief 

Mogelijkheid om met de voorgenomen activiteit (in aanvaardbare mate) tegemoet te komen aan de 

doelstelling(en). De Wet milieubeheer schrijft voor, dat in een MER alleen alternatieven moeten 

worden beschouvud, die redelijkerwijs in de besluitvorming een rol kunnen spelen. De nchtlijnen voor 

het MER geven mede richting aan dat begrip "redelijkerwijs". 

Autonome ontwikkeling 

De ontwikkeling die in de toekomst optreedt als er geen ingreep plaatsvindt. 

Bes tem mj ngsp/an 

Gemeentelijk plan waarin het gebruik en de bebouwingsmogelijkheden van gronden en de aanleg van 

allerlei andere werken en werkzaamheden wordt geregeld. 

Bevoegd gezag 

Overheidsorgaan dat bevoegd is een besluit te nemen over de voorgenomen activiteiten van de initia

tiefnemer. 

CALMOD 

Een model dat beschikt over mogelijkheden om de kans op bijvoorbeeld scheepsaanvaringen, 

stranden, aanvaringen en aandrijven tegen mijn bouwinstallaties in te schatten. 

Compensa tiebegin se/ 

Het principe dat bij een aantasting (kantitatief of kwalitatief) van waardevolle natuurgebieden of land

schappen mitigerende en/of compenserende maatregelen moeten worden genomen. 

Compenserende maatregel 

Het vergoeden van schade aan natuur en landschap dte is ontstaan door een ingreep. Dit kan zowel 

financieel als fysiek door het treffen van positieve maatregelen voor natuur en landschap in het 

gebied rond die ingreep of elders. 

Ecologische Hoofdstructuur 

Het door de overheid nagestreefde en in beleidsnota's vastgelegde landelijke netwerk van natuurge

bieden en verbindingszones daartussen. 

Estuariene karakter 

Door getijstromen wijde riviermond. 

Fauna 

De gezamenlijke diersoorten van een bepaald land of een bepaald geologisch tijdperk. 

Flora 

De vegetatie van een bepaalde streek of periode. 

Gelu (demissie 

Uitstoot van geluid van een bron. 

G e/u (d/m IS s ie 

Hoeveelheid geluid die op een bepaald punt ontvangen wordt. 
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Hardsubstraat 
Hard matenaal onder water waar mosselen, poliepen e.d. zich op kunnen hechten. 

(ii/t/a t/efnemer 

Een natuurlijk persoon, dan wel privaat- of publiekrechtelijk rechtspersoon (een particulier, bedrijf, 

instelling of overheidsorgaan) die een bepaalde activiteit wil (doen) ondernemen en daarover een 

besluit vraagt. 

K//maatneulfa/e energiedragers 

Energieopwekking die minder of geen CO2 uitstoot oplevert. 

Kustzone 

Gebied aan de zeezijde van het strand, evenwijdig aan de kust met een relatief geringe waterdiepte. 

Macrobenthos 

Bodemleven bestaande uit de grotere organismen [groter dan 1 millimeter). 

Meest Milieuvrienöelijke Alternatief 

Het alternatief waarbij de nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen, danwei, voor zover 

dat met mogelijk is, deze met gebruikmaking van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming 

van het milieu, zoveel mogelijk worden beperkt. 

roe.r. 

De wettelijk geregelde procedure van milieu-effectrapportage; een hulpmiddel bij de besluitvorming, 

dat bestaat uit het maken, beoordelen en gebruiken van een milieu-effectrapport en het evalueren 

achteraf van de gevolgen voor het milieu van de uitvoering van een activiteit. 

m.e.r.-plicht 

De verplichting tot het opstellen van een milieu-effectrapport voor een bepaald besluit over een 

bepaalde activiteit. 

MER 

Milieu-effectrapport: een rapport waarin de resultaten worden neergelegd van het onderzoek naar de 

milieu-effecten van een voorgenomen activiteit en van de redelijkerwijs in beschouwing te nemen 

alternatieven daarvoor. 

Mitigerende maatregelen 

Maatregelen die worden genomen om de nadelige effecten van activiteiten of fysieke ingrepen te ver

minderen dan wel te voorkomen. 

Near shore 

Gebied tussen de kustlijn en de 12-mijlszone. 

Neüedanüs Continentaal Plat 

Het continentaal plat omvat de zeebodem en de ondergrond van de onder water gelegen gebieden die 

zich buiten de terhtoriale zee uitstrekken tot maximaal 200 zeemijl. 

Netinpassingspuni 

Het punt waar de elektriciteitskabel uit het park aangesloten wordt op het elektriciteitsnetwerk. 

Niet-routegebonóen scheepvaart 

Visserij, werkvaart (bijv. Mijnbouw), suppiyvaart en re creatie vaart. 
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Offshore 

Gebied zeewaarts van de 12-mijlszone 

Pleisterende vogels 

Niet-broedvoges; dus vogels die alleen maar uitrusten. 

Refug'um 

Plaats binnen eer gebied waar planten of bieren kunnen overleven. 

Richtlijnen 

De door het bevoegd gezag na het vooroverleg te bepalen wenselijke inhoud van het op te steller» 

milieu-effectrapport. 

Routegebonden scheepvaart 

Ferries, passagiersschepen en alle koopvaardijvaart (alle verkeer tussen zeehavens. 

Spisuia 

Schelpensoort. 

Srartnof/t;e 

Het eerste product in de m.e.r.-procedure. dat de formele start van de procedure markeert. 

Trencfien 

Het laten verzinken van kabels in de zeebodem door middel van het 'verweken' van de bodem met 

water. 

Voorgenomen activiteit 

Datgene, wat de initiatiefnemer voornemens is uit te voeren. Dit is een beschrijving van de activiteit 

waarin de wijze waarop de activiteit zal worden uitgevoerd en de alternatieven die redeiijkerwijs 

daarvoor in beschouwing worden genomen. 

Waaidagen of werkbare dagen 

Dagen in het jaar dat het teveel waait om werkzaamheden uit te kunnen voeren op zee. 

Zog 

Dit Is het effect waarbij het windveld van een turbine wordt verstoord door de aanwezigheid van 

andere turbines. Door zogeffecten neemt de opbrengst van een park af. Zogeffecten worden kleiner 

naarmate de afstand tussen windturbines groter wordt. Om de effecten zo klein mogelijk te maken 

zou de vorm van het park zoveel mogelijk een lijnopstelling moeten benaderen. 
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COLOFON 

Hel MER IS opgesteld door HASKONING Ingenieurs- en Architectenbureau, in opdracht van de 

Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu, die optreedt namens het ministene van 

Economische Zaken en het ministene van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het MER 

Is opgesteld onder leiding van een stuurgroep en een projectgroep. 

De volgende bureaus en instituten heblxn een bijdrage geleverd aan het MER: 

Nederlandse Onderneming Voor Energie en Milieu. Novem 

HASKONING Ingenieurs-en Architectenbureau 

Bureau Waardenburg B,V, 

DLO Staring Centrum, SC-DLO 

ALKYON Hydraulic Consultancy & Research B.V. 

Stork Engineering Consultancy B.V. 

Ecofys, Coöperatief Advies- en Onderzoeksbureau u.a. 

Technische Universiteit Delft, TU-Delft 

TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium, TNO-FEL 

DLO Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek, RIVO-DLO 

De Brauw Blackstone Westbroek. Linklaters & Alliance 

TNO Nederlands Instituut voor Toegepaste Geo wetenschap pen, TNO-NITG 

Ministerie van Economische Zaken 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Ministerie van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Ministerie van Defensie 

De stuurgroep bestond uit: 

Drs. B.J.M. Hanssen (voorzitter) 

Ministerie van Economische Zaken, Directie Energiebesparing en Duurzame Energie, 

Drs, J.H.J.Jacobs, 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat. Directie Noordzee 

Ir. P. Torbijn, 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijksplanologische Dienst 

Drs, H. Kool, 

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Natuurbeheer 

In de projectgroep hadden zitting: 

Dhr. drs. H. Koenen, Ministerie van Economische Zaken, voorzitter 

Dhr, O. Bitter, Ministerie van Economische Zaken 

Dhr. drs. H.W. Boomsma, Ministerie van Economische Zaken, secretaris 

Dhr. R. de Bruijne, Novem 

Mevr. drs. ing. H.C. Busschbach, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Dhr. ir. L.R. Idema. HASKONING {toehoorder) 

Dhr. ir. H.R. Kuypers. Ministene van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij 

Dhr. A. Littel, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimteüjke Ordening en Milieubeheer 

Dhr. mr. drs. J.H. van Put, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Het MER is oefiesteW door 

Ir. L.R. Idema. projectleider namens HASKONING 

Drs. J. van de Ree. HASKONING 

Drs, R.J. Bonte, HASKONING, 

Drs. M.I.C.A. de Jong. HASKONING 
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Met bijdragen van: 

Drs. S. Dirksen. Bureau Waardenburg (hoofdstuk 8: Vogels) 

Ir. H. Dijkstra, SC-DLO (hoofdstuk 9: Landschap) 

Ir, R, Bijker, Alkyon (hoofdstuk 10: Kust en Zee) 

Dr. G.W. van Moorsel. Bureau Waardenburg (hoofdstuk 1 1 : Onderwaterleven) 

Ir, S, van der Wal. Stork (t.b.v. hoofdstuk 15: Techniek en Economie) 

Drs. J. Coelingh, Ecofys (t.b.v. hoofdstuk 15: Techniek en Economie) 

Spec/a/ist/sche inbreng is geleverd door: 

Dhr. G.C. Duyckinck Dórner. akoestisch onderzoek. HASKONING 

Drs. O. Jongerius, scheepvaart en veiligheid, HASKONING 

Ir, R, Planteijdt, geografische informatiesystemen, HASKONING 

Drs. J. van der Winden, vogels. Bureau Waardenburg 

Drs. Ing. R. Lensink, vogels, Bureau Waardenburg 

Ir. J.-P, Boutkan, morfologische en hydrologische aspecten, Alkyon 

Ir. H.J. van der Marel, technische aspecten, Stork 

Ing. D.J.J.H, Houtkamp, geografische informatiesystemen. IWACO 

Mr. G. Durville. juridische aspecten, Novem 

Mr. WJ.B. Claassen-Dales, juridische aspecten. De Brauw Blackstone Westbroek 

Prof, Dr. Ir, J,H. Vugts, technische aspecten. Technische Universiteit Delft 

Prof. Dr. Ir. A. Verruijt, technische aspecten, Technische Universiteit Delft 

Dr. A.D. Rijnsdorp. visserij, RIVO-DLO 

Dr. S.J. de Groot, visserij, RIVO-DLO 

Ir, C, van der Tak, scheepvaart en veiligheid, MARIN 

Ir. L,J. van Ewijk, radar, TNO-FEL 

Dr, J,N, Breunese, mijnbouw, TNO-NITG 

Uteratuurverwlizingen naar dit MER kunnen afs volgt plaatsvinden: 

A/gemeen,-

Ministerie van Economische Zaker} en Ministerie van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer. 1999 

Milieu-ef f eet rapport, Locatiekeuze Demonstratieproject Near Shore Windpark 

Specifieke onderdelen: 

Drs, ing, R. Lensink. drs. J. van der Winden en drs. S. Dirksen (Bureau Waardenburg bv). 1999 

Deelstudie Vogels, in: Milieu-effectrapporl, Locatie Demonstratieproject Near Shore Windpark 

Ir. R. Bijker en ir J.-P. Boutkan (ALKYON Hydraullc Consultancy & Research B.V), 1999 

Deelstudie Kust en Zee. in: Miiieu-effectrapport, Locatie Demonstratieproject Near Shore Windpark 

/f. H, Di;*<s(ra. if. M.H. Jacobs, dr. H.S.D. Naeff en ir. M.B, Schone (DLO-Staring Centrum, SC-DLOJ, 1999 

Deelstudie Landschap, in: Milieu-effectrapport, Locatie Demonstratieproject Near Shore Windpark 

Dr. G.W.N.M. van Moorsel (Bureau Waardenburg bv), 1999 

Deelstudie Onderwaterleven, in: Milieu-effectrapport, Locatie Demonstratieproject Near Shore 

Windpark 
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