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AFKORTINGEN

ASAP
EEZ

ERC
ERP

EU

EZ

HAT

HSE
lALA

ITP

MER
LAT

MSL

MW
PBM

POB
PPE

PTW
RWS

VGM
VROM

V&W
Wbr
WEOM
WPA
WTG

As Soon As Possible;
Exclusieve Economische Zone;
Emergency Response Committee;
Emergency Response Plan;
Europese Unie;
Ministerie van Economische Zaken;
Highest Astronomical Tide;
Health, Safety and Environment (Engels equivalent van VGM);
International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse;
Authorities;
Inspection ond Testing Plan;
Milieu Effect Rapport;
Lowest Astronomical Tide;
Mean Sea Level;
Mega Watt;
Persoonlijke beschermingsmiddelen;
Person on Boord;

Personal Protective Equipment;
Permit to Work;
Ri¡kswaterstaat;
Veiligheid, Gezondheid en Milieu;
Ministerie von Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer;
Ministerie van Verkeer en Waterstaat;
Wet beheer rijkswaterstaatswerken;
Wind Energie Ontwikkelings Maatschappij;
Work Process Assessment;
Wind turbine generator
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worden opgevangen door de bodembak, Het is hiermee onmogelijk dat er vanuit de
gondel emissies plaatsvinden naar het milieu, Vanuit het koelsysteem, gesitueerd op
het gondeldak, zouden emissies naar de omgeving kunnen plaatsvinden, De
toegepaste koelvloeistof bestaat daarom uit water met een milieuvriendel¡¡k type
koelvloeistof, Ook het transformatorstation is dusdanig ontworpen dar er geen
emissies meer naar het milieu kunnen plaatsvinden,

3.4 Organisatie van de werkzaamheden

Met betrekking tot de realisatie zullen de deelnemers een organisatieschema opstellen
voor het hele project en hun eigen activiteiten met hierin opgenomen de VGM-
organisatie,

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

Naast de starterkvergadering worden periodiek tooiboxmeetings gehouden, Tijdens

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

evacuatieplannen en andere veiligheidsprotocollen,

Verder zullen er veiligheidsaudits en werkplekinspecties uitgevoerd worden op de
verschillende werkplekken tijdens de verschillende fases, De resultaten van deze audits
en inspecties zullen worden besproken tijdens de tooiboxmeetings,

3,5 Personeel

Het personeel heeft minimaal een opleiding basisveiligheid conform VCA genoten,

De medewerkers van de verschillende deelnemers en hun onderaannemers worden
getraind in de project specifieke aspecten ook met betrekking tot VGM, Het personeel
dat offshore transport, installatie en onderhoudswerkzaamheden zal verrichten, heeft
een offshore training gevolgd,

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

3,6 Persoonlijke beschermingsmiddelen

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

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

9 Wbr aanvroag Windpark Den Hoog ii - Veiligheids- en Calamiteiten plan
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4 CALAMITEITEN PLAN

4,1 Algemeen

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

Het plan beschrijft de procedures en richtlijnen te gebruiken bij calamiteiten, zodat de
betrokkenen voorbereid, snel en efficiënt kunnen reogeren op calamiteiten ti¡dens
installatie en onderhoudswerkzaamheden,

De inhoud van het calamiteitenplan moet gezien worden als minimumeis, Eisen van

overheidswege mogen op geen enkele wi¡ze genegeerd worden, De eisen gelden
voor iedereen die de locatie bezoekt, inclusief onderaannemers,

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

4.2 Mogelijke calamiteiten

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

. Brand;

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

. Schip op drift;

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

. Milieu-incident;

. Materiele schode;

. Bommelding, gijzeling of sabotage,

Met betrekking tot de behandeling van mogeli¡ke calamiteiten wordt vóór de bouw
van het windpark een verantwoordeli¡kheidsmatrix opgesteld, In deze matrix wordt
aangegeven wie te alarmeren en te informeren bij een bepaalde calamiteit,

In of bi¡ de WTG zijn verschillende veiligheidsmiddelen continue aonwezig, zoals
brandblussers, EHBO-kist, reddingsboei en een overleveringsset met
overnachting middelen,

4,3 Training

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

4,4 Personeel

Alleen personeel dat, naast opleidingen voor hun dagel¡¡kse werkzaamheden, een
gedegen offshore training heeft gevolgd wordt toegang tot de locatie verleend, De
offshore training zal minimaal brandbestrijding, redding op zee, EHBO en redding
van hoogtes omvatten,

4,5 Externe calamiteiten

Het calamiteitenplan heeft met name betrekking op calamiteiten veroorzaakt door
activiteiten ten behoeve van, of in relatie tot, het windpark (bijvoorbeeld ongeluk bij
bouw) of ongevallen van andere activiteiten met het windpark (bijvoorbeeld aanvaring
van schip met turbine), Externe calamiteiten met consequenties voor het windpark
kunnen ook optreden, bijvoorbeeld een olievervuiling die het windpark in drijft
doordat twee schepen botsen,

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

De procedure hiervoor is als volgt,

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

2, De eigenaar van het windpark neemt contact op met de Operator von de

controle eenheid en geeft instructie tot stoppen door.

3, De Operator voert de instructie uit, behalve wanneer de veiligheid van
mensen in gevaar zou komen, of wanneer dit tot schade aan de turbines zou
leiden,

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

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

BIJLAGE I: CONTINGENY PLAN
Engelstalige equivalent van het calamiteitenplan
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