AANVULLING 2 AANVRAAG WBR-VERGUNNING BROWN RIDGE OOST

Aanvulling 2 aanvraag
Wbr-vergunning
Offshore Windpark
Brown Ridge Oost
December 2008

E-Connection Project BV
Eco-kantoor
Postbus 101
3980 CC Bunnik
tel: 030 - 659 8000
fax: 030 - 659 8001
e-mail: info@e-connection.nl
website: www.e-connection.nl
P109/December 2008

AANVULLING 2 AANVRAAG WBR-VERGUNNING BROWN RIDGE OOST

INHOUDSOPGAVE
1 Inleiding
1.1 Het initiatief
1.2 Leeswijzer

1
1
1

TOELICHTING BIJ DE AANVULLING

3

SAMENVATTING
1
Inleiding
2
M.e.r.-procedure, voorgenomen activiteit en te nemen besluit
3
Inrichtingsvarianten windpark en kabeltracé
3.1 Inrichtingsvarianten windpark
3.2 Varianten kabeltracé en aanlandingspunt
3.3 Varianten transformatorstations
4
Effectbeoordeling en vergelijking
4.1 Vogels
4.2 Landschap
4.3 Morfologie en hydrologie
4.4 Onderwaterleven
4.5 Scheepvaartveiligheid
4.5.1 Kans op aanvaring/ aandrijving
4.5.2 Effect van werkverkeer op het aanvaringsrisico
4.5.3 Extra aanvaringen als gevolg van zichtbelemmering
4.5.4 Omvang effecten in relatie tot de energieopbrengst
4.6 Straalpaden
4.7 Radar
4.8 Vliegverkeer
4.9 Andere gebruiksfuncties
4.10 Energieopbrengst en vermeden emissies
4.11 Toetsing effecten aan wet- en regelgeving voor natuur
4.12 Vergelijking van de varianten voor het kabeltracé
5
Cumulatieve effecten
6
MMA en voorkeursalternatief
7
Leemten in kennis

14
14
15
20
20
25
25
27
27
27
28
28
29
29
31
31
32
32
32
33
33
34
34
35
40
43
49

5 Effectvergelijking en MMA
5.1 Inleiding
5.2 Effectvergelijking
5.2.1 Vergelijking van de inrichtingsvarianten voor het windpark
5.2.2 Vergelijking van de varianten voor het kabeltracé
5.2.3 Vergelijking van de varianten voor de transformatorstations
5.3 Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA)
5.3.1 De inrichtingsvarianten van het windpark
5.3.2 De varianten voor het kabeltracé
5.3.3 De varianten voor de transformatorstations
5.4 Mitigerende en compenserende maatregelen
5.4.1 Mitigerende maatregelen
5.4.2 Compenserende maatregelen
5.5 Tabel 4 en tabel 5 uit de Richtlijnen

54
54
54
54
66
66
67
67
71
71
71
71
80
81

AANVULLING 2 AANVRAAG WBR-VERGUNNING BROWN RIDGE OOST

16 Samenvatting effecten en toetsing aan natuurwetgeving
16.1 Inleiding
16.2 Gebiedsbescherming Vogel- en Habitatrichtlijn en Natuurbeschermingswet
16.2.1 Inleiding
16.2.2 Werkingssfeer
16.2.3 Habitats en soorten
16.2.4 Het toetsingskader
16.2.5 Toetsing van de effecten
16.3 Flora- en faunawet
16.4 Nota Ruimte en IBN 2015
16.4.1 Inleiding
16.4.2 Werkingssfeer
16.4.3 Het toetsingskader
16.4.4 Toetsing van de effecten
16.5 OSPAR-verdrag 1992
16.5.1 Inleiding
16.5.2 Werkingssfeer
16.5.3 Het toetsingskader
16.5.4 Toetsing van de effecten
16.6 Onzekerheden bij interpretatie
16.7 Conclusie toetsing van de effecten
16.8 Samenvatting overige effecten
Literatuurlijst

92
92
93
93
93
97
97
98
114
114
114
114
115
117
118
118
118
119
119
119
120
120

AANVULLING 2 AANVRAAG WBR-VERGUNNING BROWN RIDGE OOST

1

1

INLEIDING

1.1
Het initiatief
E-Connection heeft het voornemen om op zee, op circa 74 kilometer uit de kust, ter hoogte
van IJmuiden het offshore windpark Brown Ridge Oost te bouwen, bestaande uit 94
windturbines met een ashoogte van 65 meter en een vermogen van 3 megawatt
(voorkeursvariant). Het windpark beslaat een oppervlakte van circa 35 vierkante kilometer
(exclusief veiligheidszone). De op te wekken elektriciteit zal, na spanningstransformatie door
middel van transformatorstations, via een elektriciteitskabel naar het vaste land worden
getransporteerd. De aanlanding van de elektriciteitskabel is voorzien bij IJmuiden en zal
worden aangesloten op het elektriciteitsnet via het 150 kV station Beverwijk/Velsen. De
technische levensduur van het windpark wordt geraamd op minimaal 20 jaar.
Voor de realisatie van het voornemen dient een vergunning op grond van de Wet beheer
rijkswaterstaatwerken (Wbr) te worden aangevraagd bij de Minister van Verkeer en
Waterstaat (V&W). Het Milieueffectrapport (MER) dient als onderbouwend document bij de
besluitvorming over de vergunningaanvraag.
Op 16 juni 2008 is voor windpark Brown Ridge Oost door initiatiefnemer E-Connection de
vergunningaanvraag en bijbehorend MER ingediend.
Per brief van 28 juli 2008 heeft Rijkswaterstaat Noordzee geoordeeld dat het MER als
onderdeel van de vergunningaanvraag onvolledig was en onjuistheden bevatte. In het MER
ontbraken zaken die essentieel zijn om als bevoegd gezag een besluit te nemen (essentiële
aanvullingen). Daarnaast zijn in de brief van RWS Noordzee ook verbeterpunten
opgenomen. Naar aanleiding hiervan is op 16 september 2008 een aanvulling op dit MER
ingediend. Per brief van 28 oktober 2008 heeft RWS Noordzee geoordeeld dat de aanvulling
op het MER ook nog onvolledig was en onjuistheden bevatte. Naar aanleiding van deze
tweede brief is deze tweede aanvulling opgesteld.
1.2
Leeswijzer
In deze aanvulling komen de onderdelen en aandachtspunten aan de orde zoals deze door
de RWS Noordzee d.d. 28 oktober 2008 naar voren zijn gebracht.
Allereerst worden de opmerkingen van het Bevoegd Gezag opgenomen. Hierbij wordt in
reactie daarop aangegeven waar de opmerkingen van het Bevoegd Gezag zijn behandeld of
wordt direct op de opmerking gereageerd. De reacties zijn in een kleiner lettertype
opgenomen.
In de volgende hoofdstukken komen de aanvullingen ofwel wijzigingen aan de orde, deze
tekst wordt in de desbetreffende hoofdstukken van het MER opgenomen, zodat deze in de
context teruggeplaatst kan worden. Ten behoeve van de leesbaarheid wordt zoveel mogelijk
in en met de oorspronkelijke tekst van het MER gewerkt. Er is zoveel mogelijk met
grijsmarkeringen gewerkt om de wijzigingen ten opzichte van het MER sneller terug te
vinden. De nummering van de hoofdstukken in deze aanvulling is gelijk aan die van de
betreffende hoofdstukken van het MER.
Wijze van effectbeoordeling
Bij het toetsen van de inrichtingsvarianten aan de toetsingscriteria worden waar mogelijk de
effecten gekwantificeerd. Waar dit niet mogelijk is, wordt een kwalitatieve beoordeling
gegeven. De beschreven effecten worden per milieuaspect samengevat in een tabel, waarin
de effecten in de vorm van een relatieve beoordeling worden weergegeven.
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De kwalitatieve beoordeling is een relatieve beoordeling van de varianten ten opzichte van
het nulalternatief.
Bij de effectbeschrijving en -beoordeling is de volgende systematiek gehanteerd:
++
+
0/+
0
0/--

belangrijk positief effect
positief effect
beperkt positief effect
geen effect
verwaarloosbaar effect
beperkt negatief effect
belangrijk negatief effect

Toelichting bij de effectbeoordeling
Wanneer geen significante verschillen in milieueffecten optreden ten opzichte van het
nulalternatief krijgt een inrichtingsvariant de kwalitatieve waardering "0". Wanneer voor een
inrichtingsvariant negatieve milieueffecten worden verwacht ten opzichte van de
nulalternatief wordt dit uitgedrukt met de relatieve beoordeling "-".
In geval van positieve milieueffecten wordt een beoordeling "+" gegeven.
Voor een aantal milieuaspecten zal de realisatie van de inrichtingsvarianten negatieve
milieueffecten met zich meebrengen. Vaak zal dan het verschil in effecten tussen het
nulalternatief en de inrichtingsvarianten veel groter zijn dan het verschil tussen de
inrichtingsvarianten onderling. Om toch verschillen tussen inrichtingsvarianten in een
kwalitatieve beoordeling tot uiting te kunnen brengen, zijn de beoordelingen "++" en "--"
gehanteerd. Dit geeft aan dat het milieueffect van de betreffende variant groter is dan van de
variant met een enkele "-" of "+" beoordeling. Dit betekent echter niet dat er evenredigheid is
tussen de waarderingen "0", "-" en "--".
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TOELICHTING BIJ DE AANVULLING
ESSENTIËLE AANVULLINGEN
MER
Samenvatting
De samenvatting dient na aanpassing van het MER overeenkomstig aangepast te worden.
De samenvatting is aangepast aan de inhoud van deze aanvulling.

Alternatieven en varianten
•
Meest Milieuvriendelijk Alternatief: U geeft aan dat de alternatieven tijdens de
aanlegfase, de gebruiksfase en de verwijderingsfase nauwelijks onderscheidend zijn op
de aspecten vissen, zeezoogdieren en geomorfologie. Gezien het grote verschil in
aantal turbines per variant, 57 tot 165, is het zeer onwaarschijnlijk dat de effecten van
met name het heien nauwelijks verschillen. Bovendien kan de wijze waarop geheid
wordt – aantal heibewegingen per fundering, duur van een heisessie, periode tussen
twee heisessies – van invloed zijn op de effecten.
Gezien het verschil in aantal monopalen per variant is er wel een onderscheid aan te geven in de
effecten op onderwaterleven (vissen en zeezoogdieren) tijdens de verschillende fasen aanleg, gebruik
en verwijdering. Deze categorie is toegevoegd aan de tabellen voor het MMA (tabel 5.17 en 5.18 in
deze aanvulling).
De wijze waarop geheid wordt – aantal heibewegingen per fundering, duur van een heisessie, periode
tussen twee heisessies – kan van invloed zijn op de effecten.
Bij een 4,5 MW windturbine zal een monopaal met een grotere diameter nodig zijn dan voor een
windturbine van 3 MW. Van hieruit lijken de 3 MW varianten gunstiger te scoren. Echter, waarschijnlijk
is het aantal palen nog steeds de onderscheidende factor. Dit blijkt ook uit ervaringen met eerdere
windparken Q7-WP en het NSW. Voor Windpark Q7-WP en het NSW was er sprake van een verschil
in het aantal windturbines, de heifrequentie, gewicht van de slag, duur van het heien per dag,
waterdiepte en het seizoen waarin geheid werd (mondelinge mededeling Offshore Windpark Q7-WP,
2008; mondelinge mededeling NSW, 2008).
Heimethode
Frequentie slagen per uur
Aantal slagen per paal
Gewicht van de slag
Seizoen
Aantal dagen totaal fulltime
geheid
Waterdiepte

NSW (3 MW turbines)
1000
2000
900 kJ
April t/m september

Q7-WP (2 MW turbines)
1800
3600
800 kJ
Oktober t/m april

36 x 2 uur = 72 uur (3 dagen)

60 x 2 uur = 120 uur (5 dagen)

16-20 m

19-24 m

Het is echter zeer lastig om een algemeen “heiregime” te beschrijven omdat deze sterk afhankelijk is
van het installatieschip, bouwperiode etc. Er zal echter altijd begonnen worden met een ramp up (slow
start) van ca. 100 kJ. Heien valt in de winter duurder uit dan in de zomer. De daadwerkelijke uitvoering
van het heien is vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van installatiemateriaal en personeel
(mondelinge mededeling Offshore Windpark Q7-WP, 2008; mondelinge mededeling NSW, 2008).
Wat betreft geomorfologie is er wel sprake van een verschil tussen de varianten veroorzaakt door het
verschil in aantal windturbines en daarmee het te gebruiken oppervlak van de zeebodem.
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Echter, zoals in het MER en de eerste aanvulling vermeld is, is het benodigde oppervlak voor alle
varianten niet meer dan 0,0001% van het totale NCP (zie p. 141 Aanvulling 1) en dus zodanig dat bij
geen van de varianten de effecten op geomorfologie significant zijn. De effecten op geomorfologie
worden daarom in alle gevallen (alle varianten en alle fasen) weergegeven met een “0”.

Effecten
•
Onder paragraaf 8.4.3. is een uitwerking gemaakt van het effect van een hoger
Aluminiumgehalte van het zeewater ten gevolge van kathodische bescherming van de
windmolens. Hoewel de methode goed is, kloppen de berekende getallen niet.
Waarschijnlijk wordt hier paragraaf 9.4.2 bedoeld. De betreffende alinea op pagina 142 van Aanvulling
1 wordt als volgt aangepast:
“Criterium troebelheid en waterkwaliteit
Tijdens de exploitatie van het windpark wordt geen verhoging van de troebelheid verwacht. Er vinden
geen werkzaamheden plaats, die daartoe aanleiding geven. Omdat erosiebescherming wordt
toegepast, zullen geen erosiekuilen ontstaan rond de funderingspalen. Een verhoging van de
troebelheid wordt hiermee voorkomen.
In de windturbines worden voorzieningen getroffen (o.a. vloeistofdichte voorzieningen en lekbakken)
om te voorkomen dat milieuverontreinigende stoffen in het zeewater terecht kunnen komen. Een
eventuele verontreiniging van het water wordt dan ook niet verwacht. Er wordt geen gebruik gemaakt
van aangroeiwerende middelen (anti-foulings).
Op de funderingen wordt kathodische bescherming toegepast. Uitgaande van een stromingssnelheid
van 0,5 m/s, een waterdiepte van 30 m, een aantal palen van 94 en een onderlinge afstand van 720 m
en een levensduur van 20 jaar waarbij circa 1.500 kg aluminium vrijkomt, bedraagt de toename van de
aluminiumconcentratie in het zeewater niet meer dan 0,0003 µg/l. Dit is verwaarloosbaar ten opzichte
van de normale achtergrondconcentratie van aluminium in zeewater van 0,5 µg/l.
Het effect (van de corrosiebescherming) op de waterkwaliteit is verwaarloosbaar.
De effecten worden neutraal beoordeeld (0). De inrichtingsvarianten zijn niet onderscheidend.”

•

Emissies naar water en lucht (bijvoorbeeld door onderhoud) worden nog steeds niet
beschreven.

In hoofdstuk 4 op pagina 61 van het MER wordt onderaan paragraaf 4.5.6 de volgende tekst
toegevoegd:
“Emissies naar lucht en water door het windpark
Behoudens emissies van serviceschepen op weg van en naar het windpark zijn er geen emissies naar
lucht en water door het windpark. Preventief onderhoud aan de windturbines wordt 1 keer per jaar
gepleegd. Voor elke turbine is 1 dag nodig en er wordt met twee ploegen 5 dagen achter elkaar
gewerkt (zie Onderhoudsplan). Per week wordt dus aan 10 turbines onderhoud gepleegd. Aangezien
windpark Brown Ridge Oost uit 94 turbines bestaat, duurt het preventief onderhoud 10 weken en zal
een onderhoudsschip 10 keer heen en weer varen. Ook wordt maritiem onderhoudswerk uitgevoerd.
Maritiem onderhoudswerk bestaat uit inspectie en verwijdering van de algengroei aan de turbine.
Inspectie wordt gedaan tijdens de onderhoudsperiode. Verwijdering van algengroei gebeurt eens in de
2 à 3 jaar. Uitgaande van eens per 2 jaar met 1 dag werk per turbine komt dit neer op 10 weken per
jaar, dus 10 keer heen en weer varen. Aan het transformatorstation wordt drie keer per jaar
onderhoud gepleegd, waarvan minstens 1 keer in combinatie met het onderhoud aan de turbines.
Hiervoor moet dan nog maximaal twee keer heen en weer gevaren worden. In totaal wordt dan voor
regulier onderhoud 22 keer per jaar heen en weer gevaren naar windpark Brown Ridge Oost.
In onderstaande tabel worden de emissies in kilogram per nautische mijl voor verschillende
supplyvaartschepen weergegeven (bron: persoonlijke mededeling Marin, november 2008).
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Tabel 4.6

Scheepstype
Supply
Supply
Supply
Supply
Snelheid

5

Uitstoot van de verschillende supplyvaartschepen

100<1.000 GT
0,711
0,193
0,143
34,715
13,6

Gemiddelde uitstoot in kg/nm
1.000-1.600 GT 1.600-5.000 GT
1,562
1,669
0,552
0,783
0,324
0,320
85,646
89,856
12,9
13,6

5.000-10.000 GT
2,251
NOx
1,110
SO2
0,441
CO
120,724
CO2
14,5
knopen

De afstand van het windpark tot de haven van IJmuiden bedraagt circa 80 kilometer. Dit komt overeen
met 80/1,852 = 43 nautische mijl. Indien 22 keer heen en weer gevaren wordt, wordt door een schip
van 1.000-1.600 gigaton 22 * 2 * 43 * 86 = 162.712 kg CO2 per jaar uitgestoten. Dit komt overeen met
0,02 procent van de CO2-uitstoot die jaarlijks vermeden wordt door het windpark (vermeden CO2emissie 3 MW basisvariant = 656.300 ton = 656.300.000 kg, zie hoofdstuk 14 Energieopbrengst en
vermeden emissies).
De grootte en het type van het schip dat benodigd is voor het onderhoud van het windpark is nog niet
bekend, maar de verwachting is dat een schip van circa 1.500 GT ingezet zal worden. Het
bovenstaande rekenvoorbeeld geeft aan dat de vermeden emissies door aanleg van het windpark
vele malen hoger zijn dan de uitstoot door onderhoud.”

Vogels
•
Pagina 95: Gezien de gegevens van Sovon van gezenderde kleine mantelmeeuwen en
uitspraken van de Commissie MER is de redenering om de kleine mantelmeeuw als
broedvogel buiten beschouwing te laten (“op deze afstand [70 km] is het
onwaarschijnlijk dat grote aantallen broedende mantelmeeuwen binnen het plangebied
foerageren. Dichtheden op 74 km vanaf de kust liggen rond de 0,5 per vierkante
kilometer”) onvoldoende.
De tekst op pagina 95 van de vorige aanvulling wordt als volgt gewijzigd:
“Volgens verschillende bronnen kan de kleine mantelmeeuw tot meer dan 100 kilometer of zelfs
verder vanaf de kolonie foerageervluchten uitvoeren. Kolonies die binnen het bereik van het
plangebied vallen en in een Natura2000-gebied liggen waar de kleine mantelmeeuw een beschermde
soort is, zijn het Zwanenwater & Pettemerduinen, de Duinen van Vlieland, Duinen & Lage Land van
Texel, Waddenzee en Voordelta. De kortste afstand van het plangebied Brown Ridge Oost tot een van
deze gebieden is meer dan 70 km voor het Zwanenwater. Op deze afstand is het mogelijk dat
broedende kleine mantelmeeuwen binnen het plangebied foerageren. Dichtheden op 74 kilometer
vanaf de kust liggen rond de 0,5 per vierkante kilometer [Arts & Berrevoets, 2005]. Een gerede deel
hiervan zal bestaan uit juvenielen en niet-broedende adulten. Op de Maasvlakte liggen enkele grote
kolonies die niet binnen een Natura2000 gebied vallen, maar wel ter plaatse van het plangebied
Brown Ridge Oost kunnen foerageren.
Er is mogelijk sprake van aantasting van de gunstige staat van instandhouding van de populaties van
de kleine mantelmeeuw afkomstig uit de Natura2000-gebieden. Om deze reden wordt een passende
beoordeling uitgevoerd. Deze passende beoordeling wordt opgesteld in een gezamenlijke opdracht
van alle initiatiefnemers van windenergie op zee en verschijnt naar verwachting in januari 2009. De
volgende bureaus en zelfstandigen dragen bij aan het uivoeren van de locatiespecifieke passende
beoordeling: Deltares, Imares, Bureau Waardenburg, Altenburg & Wymenga, Arcadis, Grontmij, Royal
Haskoning, Pondera Consult, W. Verboom en F. Heinis (HWE). Indien hieruit naar voren komt dat er
significante effecten optreden, kan compensatie geëist worden.”
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Toetsing effecten aan wet- en regelgeving voor natuur
•
U geeft in de aanvulling aan dat de cursief gedrukte commentaren niet worden
behandeld in de aanvulling, maar dat deze in de passende beoordeling aan de orde
komen (Bladzijde 6 van de aanvulling). Dit is een onjuiste interpretatie van het
commentaar van het BG. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat al het commentaar in het
MER wordt behandeld wordt. Een volledige uitwerking is niet in alle gevallen
noodzakelijk. Het moet echter duidelijk worden uit de tekst van het MER dat significante
effecten op voorhand niet kunnen worden uitgesloten en dat een nadere analyse op
significantie plaatsvindt in de passende beoordeling.
In de eerste aanvulling zijn de door het bevoegde gezag aangehaalde teksten waarin stond dat er
geen sprake was van significante effecten aangepast. Hierbij is vermeld dat (significante) effecten niet
zijn uit te sluiten en dat op deze punten nader wordt ingegaan in de passende beoordeling. In
hoofdstuk 5, hoofdstuk 16 en de samenvatting van deze aanvulling is dit nog genuanceerder
geformuleerd. Ook zijn de tabellen aangepast, zodat duidelijk wordt gemaakt dat (significante)
negatieve effecten op voorhand niet zijn uit te sluiten.

•

Pagina 249: “Hoewel het mogelijk negatieve effecten op kwalificerende habitats of
soorten kunnen zijn, is er geen effecttabel opgenomen conform tabel 4 uit de
richtlijnen. In de LPB wordt nader ingegaan op de inhoud van deze tabel”. Wij nemen
aan dat hier tabel 3 uit de richtlijnen bedoeld wordt (tabel 4 is immers wel opgenomen).
Tabel 3 dient wel degelijk opgenomen te worden. Hierbij kan de tabel ingevuld worden
als een overzichtstabel waarin de potentiële effectgebieden en effectsoorten of
soortgroepen opgenomen worden. Dit dient te gebeuren conform de handreiking
passende beoordeling. Op deze wijze dient uit de hoofdtekst duidelijk te worden of al
dan niet significante effecten kunnen optreden. Het spreekt voor zich dat de inhoud van
deze tabel in overeenstemming is met de tekst. Let daarom ook op de verbeterpunten
die in de aanvulling zijn doorgeschoven naar de Passende Beoordeling.

In de Richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door het Bevoegd Gezag voor de windparken van
E-Connection [V&W, 2006] is tabel 3 geen tabel die opgenomen kan worden in het MER. Tabel 4 uit
deze Richtlijnen gaat in op de SBZ’s. Wij gaan er dus van uit dat u deze tabel bedoelt. Dit bleek ook
uit het telefoongesprek met Marcel van der Tol op 18 november j.l.
In deze aanvulling wordt tabel 4 uit de Richtlijnen opgenomen op pagina 110 en verder.

Mitigerende maatregelen
•
Het is onduidelijk welke mitigerende maatregelen precies deel uit maken van de door
E-Connection aan te vragen inrichtingsvariant (Pagina 82). De effectiviteit van de
mitigerende maatregelen is op dit moment onvoldoende bekend om de volgende
uitspraken te doen: “De effecten die, zij het in beperkte mate, optreden, kunnen met
bovengenoemde mitigerende maatregelen voldoende beperkt worden”. / “Indien
mitigerende maatregelen maximaal worden toegepast, is de verwachting dat het effect
niet significant negatief is”. (Pagina 52/ 64/ 238/ tabel 5.6)
In de eerste aanvulling staat op pagina 82 het volgende:
“De hiervoor genoemde mitigerende maatregelen maken deel uit van de door E-Connection aan te
vragen inrichtingsvariant voor zover deze zijn of worden toegestaan door het Bevoegd Gezag en
derden medewerking verlenen aan de implementatie hiervan”.
De hier bedoelde mitigerende maatregelen zijn in een overzicht weergegeven in tabel 5.19 Overzicht
mitigerende maatregelen.
De uitspraak op pagina 52 is in de samenvatting bij deze tweede aanvulling aangepast.
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De uitspraak “Indien mitigerende maatregelen maximaal worden toegepast, is de verwachting dat het
effect niet significant negatief is” op pagina 64 wordt als volgt gewijzigd: “Indien mitigerende
maatregelen maximaal worden toegepast, zijn (significante) effecten nog niet met zekerheid uit te
sluiten. Een analyse op significantie vindt plaats in de passende beoordeling”.
De uitspraken op pagina 64 van de eerste aanvulling zijn gewijzigd in het aangepaste hoofdstuk 5
Effectvergelijking en MMA bij deze tweede aanvulling. Ook tabel 5.6 is hierin aangepast.
De tekst op pagina 238 van de eerste aanvulling wordt aangepast op pagina 105 en verder van de
tweede aanvulling.

Kabels
•
Bij de aanvraag is een coördinaat te veel aangeleverd m.b.t. de kabelroute. In het
bijgevoegde toetsingsrapport is uitgegaan van de route zoals op 26 september 2008
met u afgestemd. Formeel dient u bij uw aanvulling de coördinaten correct aan te
leveren.
Hieronder volgt een overzicht met de coördinaten voor het voorkeurstracé, waarin tevens de wijziging
van 26 september 2008 is opgenomen. De coördinaten N1a, N1b, N7a en N7b geven verschillende
knikpunten weer.

Knikpuntnummer
N1a
N1b
N2
N3
N4
N5
N6
N7a
N7b
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14

UTM ED50

WGS84

OOST

NOORD

OOST

NOORD

607.693
605.484
604.373
603.072
593.904
592.387
591.120
574.396
562.441
569.507
567.242
558.040
557.318
548.180
547.120
534.316

5.817.623
5.820.476
5.820.693
5.820.043
5.822.482
5.823.945
5.823.356
5.829.163
5.825.450
5.828.657
5.832.043
5.834.790
5.835.223
5.837.342
5.837.342
5.841.229

607.599
605.390
604.279
602.978
593.810
592.293
591.026
574.302
562.347
569.413
567.148
557.946
557.224
548.086
547.026
534.223

5.817.412
5.820.265
5.820.482
5.819.832
5.822.271
5.823.734
5.823.145
5.828.952
5.825.239
5.828.446
5.831.832
5.834.579
5.835.012
5.837.131
5.837.131
5.841.018

VERBETERPUNTEN
MER
Voorgenomen activiteit en varianten
•
Hoewel dit geen verplicht deel van de m.e.r. uitmaakt, beveelt het bevoegd gezag aan
een indicatie te geven van de kosten en de economische haalbaarheid van de
verschillende alternatieven.
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Vergelijking effecten & MMA
•
Pagina 51/82: “Zoals aangetoond in de effectbeschrijvingen van het MER, zijn er alleen
beperkt negatieve effecten”. Deze uitspraak klopt niet met paragraaf 5 uit de
samenvatting (cumulatieve effecten).
Deze uitspraak is gewijzigd op pagina 47 en 80 van deze aanvulling.

•

Pagina 72: “Daar komt bij dat de berekening is uitgegaan van een populatie voor de
zuidelijke Noordzee, terwijl in veel berekeningen wordt uitgegaan van de gehele flyway
populatie, de biogeografische populatie die een enkele ordegrootte(n) groter is dan
waar in dit document mee gerekend is”. Dit is onjuist. Er is voor de meerderheid van de
soorten gerekend met de biogeografische populatie (BTO birdfacts).

Deze uitspraak is gewijzigd op pagina 70 van deze aanvulling.

•

Pagina 82: “Omdat de aangetoonde effecten niet significant zijn, is het tevens niet
nodig te voldoen aan het compensatieregime van de overige Noordzee”. Deze
uitspraak is niet in overeenstemming met andere teksten uit het MER.

Deze uitspraak is gewijzigd op pagina 77 en 78 van deze aanvulling.

Monitoring- en evaluatieprogramma
De beschrijving van evaluatie m.b.t. radar, met name wijze van uitvoering, is erg summier.
De tekst wordt als volgt uitgebreid:
“Het windpark kan een effect hebben op radar. Door de aanwezigheid van windturbines binnen het
bereik van een radarsysteem zal achter de windturbines een radarschaduw ontstaan. Hierdoor wordt
het radarbereik in desbetreffende richting beperkt. Na de aanleg zal getest worden of de
radarapparatuur van schepen en vliegverkeer daadwerkelijk wordt gestoord. Hiervoor worden
metingen gedaan door met een schip op vier punten vanaf het centrum van het windpark de effecten
op de radar te bekijken. Dit gebeurt in het midden van het windpark en op 1.000, 3.000 en 6.000
meter vanaf dit punt. Op deze punten wordt met verschillende radarinstellingen (verschillend bereik,
verschillende nauwkeurigheid) gekeken wat het effect van het windpark is.
Ook vaart een (klein) schip op verschillende manieren door en langs het windpark, waarbij een ander
schip deze zowel visueel als op de radar probeert te volgen, waarbij wederom verschillende
radarinstellingen gebruikt worden. Op deze manier kunnen de dode hoeken en schaduwstukken in de
praktijk bepaald worden.
Om de effecten op helikopterverkeer te monitoren, wordt met een Search and Rescue helikopter door
en over het windpark gevlogen. De bemanning van de SAR-helikopter kan op deze manier zien in
hoeverre hun radar verstoord wordt en of dit op te lossen is door instellingen aan te passen.
De beschreven experimenten met de radar worden in combinatie met AIS-waarnemingen gedaan om
te onderzoeken of AIS kan ondersteunen bij het opheffen van de effecten van het windpark op de
radar.
Eventuele onacceptabele effecten kunnen worden gemitigeerd, zoals door het plaatsen van een
steunradar, het koppelen van verschillende radarsystemen, het vergroten van de afstand tussen schip
en turbine of het instellen van de software van de scheepsradar. Zo nodig zullen de testen periodiek
herhaald worden om te bekijken of de mitigerende maatregelen voldoende effect hebben.
Aangezien de radars vanaf het vasteland windpark Brown Ridge Oost niet binnen hun bereik hebben,
worden deze niet opgenomen in het monitoring- en evaluatieprogramma.”
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Vogels
•
Pgn 121: “Blijkbaar zijn de aantallen relatief laag en alleen gedurende het
migratieseizoen wordt de soort waargenomen. Het voorgaande in ogenschouw
genomen, is de kans dat wezenlijke aantallen van de kleine zwaan in aanvaring komen
met het geplande windpark Brown Ridge Oost zeer klein”. De uitspraak wordt
nauwelijks onderbouwd, een kwantitatieve uitwerking is gewenst.
De volgende tekst op pagina 121 van de vorige aanvulling wordt verwijderd:
“De kleine zwaan heeft een Europese populatie van circa 29.000 stuks, waarvan het grootste deel in
Nederland overwintert. Een klein deel van de populatie, vermoedelijk enkele tientallen procenten, trekt
door naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland [Wernham et al. 2002]. In Krijgsveld et al. [2005] werd
een enkele keer (in februari) een vlucht van kleine zwanen waargenomen, arriverende vanuit
westelijke richting, dus vermoedelijk vanuit het Verenigd Koninkrijk. In Leopold et al. [2004] werd een
enkele keer een zestal kleine zwanen waargenomen in het offshore gebied in november. Blijkbaar zijn
de aantallen relatief laag en alleen gedurende het migratieseizoen wordt de soort waargenomen. Het
voorgaande in ogenschouw genomen, is de kans dat wezenlijke aantallen van de kleine zwaan in
aanvaring komen met het geplande windpark Brown Ridge Oost zeer klein.”
Deze tekst wordt vervangen door de onderstaande tekst:
“Vanwege de kwetsbaarheid van de populatie wordt de kleine zwaan hier apart behandeld. Wernham
et al. [2002] geeft een westelijke populatie van 29.000 kleine zwanen.
In Prins et al. [2008] is vermeld dat de populatieschatting voor de kleine zwaan recentelijk is bijgesteld
tot 20.000 vogels, die over een zone van ca. 60 km van Nederland naar de Britse eilanden vliegen.
Lensink & van der Winden [1997] geven een zelfde aantal kleine zwanen.
In een database welke door Rijkswaterstaat ter beschikking van de initiatiefnemers gesteld is en die
gebruikt is bij het opstellen van de generieke passende beoordeling van Prins et al. [Rijkswaterstaat
Noordzee, 2008], zijn de populatiegroottes gegeven zoals deze vermeld zijn in Wetlands International
[2006]:

•
•
•
•

brandganzen: 503.400
rotganzen: 200.000
grauwe ganzen: 596.800
kleine zwanen: 20.000

Het totaal aantal ganzen en zwanen komt daarmee op 1.320.200. Bij de onderstaande berekeningen
zijn wij van deze aantallen ganzen en zwanen uitgegaan. Deze aantallen geven de op dit moment
recentste populatiegroottes weer.
Een derde van de populatie van de kleine zwaan vliegt over de zuidelijke Noordzee naar en van de
overwinteringsgebieden op de Britse Eilanden. In de analyse is deze soort samengevoegd met andere
watervogelsoorten, waarvan het aandeel kleine zwanen slechts 1,5% bedraagt. Gelet op het lage
aantal verwachte aanvaringsslachtoffers onder watervogelsoorten zijn effecten op populatieniveau
echter niet te verwachten.
De Mean Monthly Traffic Rate voor groep “ganzen en zwanen” ter plaatse van Brown Ridge Oost is
gesteld op 0,18 stuks per uur per kilometer (= 25%). Omgerekend naar verhouding van het aantal
kleine zwanen in de groep is dit 20.000/1.320.200 * 0,18 = 0,003 kleine zwaan per uur per kilometer.
De langste doorsnede van windpark Brown Ridge Oost is 10,8 km. 0,003 * 10,8 * 24 * 365 * 50%
(macro avoidance)= 129 kleine zwanen per jaar die het windpark passeren. Dit komt overeen met
maximaal 0,07 aanvaringsslachtoffers per jaar bij de 3 MW compacte variant.
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Gezien het lage aantal aanvaringsslachtoffers (maximaal 0,07 per jaar) is de verwachting dat geen
significante effecten optreden op de verschillende populaties die in de Natura2000-gebieden
overwinteren. De effectbeoordeling van de kleine zwaan wijkt niet af van de beoordeling die in het
MER aan de groep ‘ganzen en zwanen’ is gegeven. Omdat significante negatieve effecten door de
kwetsbaarheid van de populatie niet kunnen worden uitgesloten, vindt in de locatiespecifieke
passende beoordeling een nadere analyse op significantie plaats van de effecten van windpark Brown
Ridge Oost op de populaties van de kleine zwaan afkomstig uit de voor windpark Brown Ridge Oost
relevante Natura2000-gebieden.”

Onderwaterleven
•
Pagina 177: De bron voor de genoemde 10 kilometer hoorbaarheid door zeehonden is
onduidelijk.
De 10 km hoorbaarheid voor zeehonden komt uit Madsen et al. [2006] en betreft de hoorbaarheid
tijdens het heien in de aanlegfase. Dit staat foutief in het MER. De laatste alinea op p. 177 van de
eerste aanvulling wordt vervangen door onderstaande tekst:
“Uit de modelberekeningen blijkt dat het geluid van de geplande windturbines voor bruinvissen alleen
op zeer korte afstand van de windturbines hoorbaar is. Henriksen [2001] geeft aan dat de afstand
waarop een windturbine tijdens de gebruiksfase hoorbaar is voor een gewone zeehond 360 m
bedraagt. Verboom en Kastelein [2007] geven t.a.v. deze 360 m aan dat dit kan niet zo eenduidig kan
worden gesteld, aangezien er tal van factoren zijn die van invloed zijn op de gehoordetectiedrempel,
bijvoorbeeld het niveau van het natuurlijke geluid in zee, hetgeen weer wordt bepaald door o.a. de
weersgesteldheid. In Madsen et al. [2006] worden de onderzoeksresultaten genoemd van een
onderzoek waarbij het geluid van een 2 MW windturbine is gesimuleerd. Hieruit wordt geconcludeerd
dat de impactzone klein is voor zeehonden: maximaal 200 meter. In Koschinski et al. [2003] werden
vermijdingsafstanden van 239 tot 284 meter gevonden bij een 2 MW windturbine voor zeehonden.
Voor bruinvissen was deze afstand kleiner: 120 tot 182 meter. Voorzichtig kan gesteld worden dat de
impactzone van windturbines tijdens de gebruiksfase op zeehonden enkele honderden meters
bedraagt. Voor grotere turbines zijn deze afstanden waarschijnlijk groter, maar informatie hierover
ontbreekt. Verwacht wordt dat deze wel in dezelfde ordegrootte liggen.
Na in gebruik name van het Deense offshore windpark Horns Rev gaven zeehonden geen andere
dichtheid binnen het windpark te zien dan buiten het windpark. Bruinvissen gaven direct na in gebruik
name een snelle terugkomst in aantallen te zien. Bij het Deense offshore windpark Nysted gaven
bruinvissen twee jaar na in gebruik name van het windpark een terugkeer in aantallen te zien. Dit is
een aanwijzing dat de bruinvissen geleidelijk aan gewend raakten aan het windpark en daardoor
terugkeerden naar deze locatie. Niet alleen waren er minder bruinvissen aanwezig in het windpark
tijdens de aanleg, ook hun echolocatiegedrag werd beïnvloed. Dit effect verdween ook in het tweede
jaar na in gebruik name [Tougaard et al., 2006a].”

Cumulatieve effecten
•
Pagina 206: De stelling dat Brown Ridge Oost geen invloed heeft op de Kleine
Mantelmeeuwen van Texel is te sterk uitgedrukt en deze uitspraak dient genuanceerd
te worden. Onduidelijk is waarom wordt gesproken over verschillende kolonies, terwijl
getoetst wordt aan de jaarlijkse sterfte van de biogeografische populatie.
Omdat getoetst wordt aan de biogeografische populatie, wordt de volgende tekst verwijderd uit
hoofdstuk
15 Cumulatieve effecten op pagina 206 van de vorige aanvulling:
“Een verschil met het gebundelde scenario is, dat naast het effect van NSW/Q7 op broedende kleine
mantelmeeuwen uit de Duinen van Petten en Zwanenwater, het geplande windpark CallantsoogNoord dichter bij de broedkolonies van de kleine mantelmeeuw op Texel ligt, namelijk 35-40 kilometer.
Hierdoor zal een gedeelte van de foeragerende broedende kleine mantelmeeuwen in het plangebied
van Callantsoog-Noord kunnen komen.

AANVULLING 2 AANVRAAG WBR-VERGUNNING BROWN RIDGE OOST

11

Evenals de gebundelde variant geldt, dat dit geen cumulatief effect is van het geplande windpark,
maar een uniek effect van Callantsoog-Noord. Immers, Brown Ridge Oost heeft geen invloed op de
broedende kleine mantelmeeuwen op Texel. Indien alleen het NSW en Q7 worden meegenomen
(totaal 282 MW + 228 MW = 510 MW), dan zijn de cumulatieve effecten voor de kleine mantelmeeuw
aanzienlijk lager: 0,43 tot 0,58 procent.”
De stelling dat Brown Ridge Oost geen invloed heeft op de broedende kleine mantelmeeuwen op
Texel is daarmee komen te vervallen. In de voorgaande tekst wordt aangegeven dat in het
cumulatieve scenario wel een effect optreedt op de kleine mantelmeeuw:
“Alleen de kleine mantelmeeuw geeft hogere percentages met als hoogste 0,92 procent additionele
mortaliteit in de 3 MW compacte variant.”

Toetsing effecten aan wet- en regelgeving voor natuur
•
Pagina 41/249: “De effecten van het windpark beperken zich tot de lokaal aanwezige
zeevogels, trekvogels,zeezoogdieren en vissen, die beschermd zijn in het kader van de
directe werking van de soortenbescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijn”. De
bewering dat de effecten zich beperken tot de lokaal aanwezige vogels is onjuist.
Deze bewering is in deze aanvulling verwijderd uit paragraaf 4.11 van de samenvatting en paragraaf
16.7 van hoofdstuk 16.

•

Pagina 233: Aanbevolen wordt om vogels, in ieder geval diegene waarvoor Nederland
instandhoudingsdoelstellingen heeft (Kleine Mantelmeeuw), ook te toetsen aan de
Nederlandse populatie (bv Sovon 2005).

In SOVON & CBS [2005] wordt een gemiddelde Nederlandse populatie van de kleine mantelmeeuw
tussen 1999 en 2003 van 82.000 broedparen per jaar gegeven. Op pagina 105 van deze aanvulling
worden de effecten op de kleine mantelmeeuw getoetst aan de Nederlandse populatie.

•

Pagina 238: “Voor alle vogelsoorten blijft de additionele mortaliteit van de populatie
ruim onder de 1 %, dwz dat geen schade berokkent aan de gunstige staat van
instandhouding van de populaties. Er kan dus met zekerheid gezegd worden dat de
negatieve effecten niet significant zijn”. Er wordt getoetst aan de natuurlijke sterfte van
de biogeografische populatie; significante effecten op SBZ zijn niet uit te sluiten
alsmede significante effecten op de instandhoudingsdoelstelling.

Op pagina 104 van deze aanvulling is deze uitspraak aangepast.

•

Pagina 242: De bewering “Het is onwaarschijnlijk dat dit effect significant is” wordt niet
onderbouwd. In het MER wordt meermalen aangegeven dat mitigerende maatregelen
maximaal moeten worden ingezet. Welke dat zijn en wat de effectiviteit daarvan is, blijft
onduidelijk.

Deze zin is aangepast op pagina 110 in deze aanvulling.
De bedoelde mitigerende maatregelen met betrekking tot de geluidsproductie tijdens de aanleg
worden samengevat in tabel 5.19 (zie deze aanvulling) en in paragraaf 10.5 van aanvulling 1. In de
tekst (zie pagina 70 van deze aanvulling onder de kop “Geluidsproductie” en pagina 181 van
aanvulling 1 onder de kop “Geluid en trillingen”) wordt voor zover mogelijk de effectiviteit van deze
maatregelen aangegeven. Van enkele maatregelen wordt verwacht dat zij de negatieve effecten van
de geluidsproductie tijdens de aanleg verminderen, maar is dit (nog) niet te kwantificeren. In hoofdstuk
16 van deze aanvulling is op een aantal plaatsen aangegeven waar deze mitigerende maatregelen te
vinden zijn.
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Pagina 249: “Effecten op grotere zeezoogdieren als bruinvis en zeehond afkomstig uit
Natura2000-gebieden en de significantie van deze effecten komen verder aan bod in
de LPB”. Voor de volledigheid zou dient hierbij opgenomen te worden: “Op voorhand
kunnen significante effecten [op grotere zeezoogdieren..] niet uitgesloten worden, dus
zal de significantie hiervan [verder aan bod…].

Deze zin is aangepast op pagina 120 van deze aanvulling.

Varianten transformatorstations
Naast de door u gevraagde aanvullingen hebben wij tevens een alternatief voor de
transformatorstations in hoofdstuk 4 van het MER en in deze aanvulling in hoofdstuk 5 en in de
samenvatting opgenomen. Dit leidt ertoe dat naast de nieuwe paragrafen 5.2.3 en 5.3.3 de paragraaf
“Varianten transformatorstations” op pagina 38 van het MER wordt aangepast en paragraaf “3.3
Varianten transformatorstations” in de samenvatting op pagina 25 wordt toegevoegd:
Varianten transformatorstations
De transformatorstations uit het voorkeursalternatief zijn in het midden van het windpark geplaatst. De
kans op scheepsaanvaringen en –aandrijvingen met de transformatorstations zijn hier het kleinst in
vergelijking met andere locaties binnen de begrenzing van het windpark. Een bijkomende reden voor
de plaatsing van de transformatorstations centraal in het windpark is de minimale lengte van de in dat
geval benodigde parkbekabeling.
Een alternatief voor de plaatsing van de transformatorstations is plaatsing in het oostelijke deel van
het windpark (coördinaten UTM ED50 OHVS1: x= 534.941 en y=5.841.948; OHVS2: x= 531.817 en
y= 5.837.993) (zie onderstaande figuur). Transformatorstations op deze plaatsen betekent een
plaatsing dichter bij de aanlandingsplaatsen IJmuiden en de Maasvlakte. De kabellengte vanaf de
transformatorstations naar de aanlandingsplaats neemt daardoor af. Deze plaatsing betekent wel dat
de kabellengte binnen het windpark aanzienlijk toeneemt.
Het alternatief voor plaatsing van de transformatorstations betekent dat de afstand tot de clearways
verandert. Met name de afstand tot de belangrijke clearway Scheepvaartroute Zuid neemt af, wat niet
wenselijk is. Daarnaast liggen de alternatieve locaties van de transformatorstations meer aan de rand
van het windpark, wat een grotere kans op aanvaring geeft.
Op basis van bovenstaande hebben de oorspronkelijke plaatsen van de transformatorstations de
voorkeur boven de alternatieven. De transformatorstations zijn op deze wijze namelijk zo ver als
mogelijk van de grenzen van het windpark gelegen. Aanvaring met een transformatorstation kan niet
alleen voor het betreffende schip, maar ook voor de continuering van de elektriciteitsproductie ernstige
negatieve gevolgen hebben. Daarnaast betekent een kortere kabellengte een kleiner verstoord
oppervlak en dus minder effecten op bodemleven bij de aanleg.
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SAMENVATTING
1
Inleiding
Een van de doelstellingen van het nationale en internationale milieubeleid is het beperken
van de uitstoot van broeikasgassen, waarvan CO2 de belangrijkste is. Met de ondertekening
van het verdrag van Kyoto [Kyoto, 1997] heeft de EU zich verplicht tot een emissiereductie
van 8% in de periode 2008 tot 2012 ten opzichte van 1990.
Windenergie biedt, naast andere bronnen van duurzame energie, de mogelijkheid om beide
doelen te dienen. Voor 2020 is de doelstelling geformuleerd om in totaal tenminste
10.000 MW geïnstalleerd windenergie productievermogen te realiseren, waarvan tenminste
4.000 MW op land en 6.000 MW op zee. In de Nota Ruimte [VROM et al., 2005] is deze
doelstelling voor windparken in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de
Noordzee vastgesteld op 6.000 MW in 2020. Realisatie van deze windparken geschiedt om
dwingende redenen van groot openbaar belang. Nut en noodzaak van nieuwe offshore
windparken is daarmee voldoende aangetoond.
Het kabinet wil deze kabinetsperiode aan tenminste 450 MW offshore windenergie, dat
beschikt over alle voor de bouw en exploitatie vergunningen, SDE middelen toekennen. In de
periode na 2012 moet het resterende deel van de doelstelling van 6.000 MW worden
gerealiseerd.
Op 31 december 2004 zijn de Beleidsregels inzake de toepassing Wet beheer
rijkswaterstaatswerken in de exclusieve economische zone [V&W, 2004] (hierna
‘Wbr beleidsregels’) in werking getreden. In deze beleidsregels zijn nadere regels vastgelegd
met betrekking tot de vergunningverlening voor offshore windparken. Met het in werking
treden van de Wbr beleidsregels is het tot december 2004 geldende moratorium voor
windparken op zee opgeheven. In de Wbr beleidsregels is onder meer bepaald dat slechts
vergunningen zullen worden verleend voor windparken met een aaneengesloten oppervlak
kleiner of gelijk aan 50 km2. In de EEZ is de bouw van windparken in beginsel toegestaan
buiten enkele in de Wbr beleidsregels met name genoemde uitsluitingsgebieden.
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M.e.r.-procedure, voorgenomen activiteit en te nemen besluit
Om de milieubelangen een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over de
vergunning, dient een milieueffectrapport (MER) te worden opgesteld. Dit MER dient ter
onderbouwing van de vergunningaanvraag Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr).
Omdat de realisatie van offshore windparken plaatsvindt om dwingende redenen van groot
openbaar belang [VROM et al., 2005] is de nut en noodzaak van offshore windparken
afdoende aangetoond. In het MER wordt daarom niet uitgebreid ingegaan op nut en
noodzaak van offshore windparken. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt zich op
het standpunt dat volstaan kan worden met een MER voor de inrichting van het windpark.
Dit houdt in dat in het MER alleen wordt ingegaan op de effecten van het voornemen en de
inrichtingsvarianten. Een locatieafweging is daarmee niet aan de orde. In het MER wordt wel
onderbouwd waarom voor deze locatie is gekozen.
Voorgenomen activiteit
Het voornemen betreft de realisatie van een offshore windpark op circa 74 km uit de kust ter
hoogte van IJmuiden (zie figuur 1). Het windpark ligt in de Exclusieve Economische Zone
(EEZ) en heeft een oppervlak van circa 35 km2. De op te wekken elektriciteit zal, na
spanningstransformatie door middel van transformatorstations, via elektriciteitskabels in de
zeebodem naar het vaste land worden getransporteerd. De aanlanding van de
elektriciteitskabels zal plaatsvinden bij IJmuiden of de Maasvlakte. Vanaf dat punt worden de
kabels ondergronds aangelegd naar het aansluitpunt met het landelijk hoogspanningsnet.
Het windpark heeft een gebruiksduur van 20 jaar. Na afloop van de gebruiksperiode zal het
windpark worden verwijderd.
Te nemen besluit
Het besluit waarvoor het MER wordt opgesteld is de vergunningverlening in het kader van de
Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr).
Initiatiefnemer
De initiatiefnemer van het voornemen is E-Connection Offshore BV
Postbus 101
3980 CC Bunnik
Tel: 030 – 659.80.00
Fax: 030 – 659.80.01
Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag voor de Wbr-vergunning is de Minister van Verkeer en Waterstaat. De
Minister van Verkeer en Waterstaat wordt vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat Noordzee.
Postbus 5807
2280 HV Rijswijk
Tel: 070 – 336.66.00
Fax: 070 – 390.06.91
M.e.r .-procedure
De startnotitie [E-Connection, 2005], die op 31 maart 2005 door E-Connection is ingediend
bij Rijkswaterstaat Noordzee, vormt de formele start van de m.e.r.-procedure (zie figuur 2).
Rijkswaterstaat Noordzee heeft het initiatief bekend gemaakt door publicatie in de
Staatscourant van 14 april 2005. In deze aankondiging is het publiek gewezen op de
mogelijkheid om binnen vier weken schriftelijk te reageren.
Daarnaast is door Rijkswaterstaat Noordzee de startnotitie naar de Commissie voor de
milieueffectrapportage (C-m.e.r.) en de andere wettelijke adviseurs voor advies gestuurd.
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Naar aanleiding van de startnotitie heeft de C-m.e.r. advies uitgebracht ten aanzien van de
richtlijnen [C-m.e.r., 2005] voor dit milieueffectrapport. Op 24 april 2005 heeft Rijkswaterstaat
Noordzee, mede op basis van de ontvangen reacties, de richtlijnen [V&W, 2006] vastgesteld.
Vervolgens is het milieueffectrapport opgesteld. Dit rapport wordt gevoegd bij de
vergunningaanvraag en vormt een belangrijk document voor de beoordeling van de
vergunningaanvraag. Rijkswaterstaat Noordzee zal dit milieueffectrapport beoordelen op
aanvaardbaarheid. Hierbij dient antwoord te worden gegeven op de volgende vragen:
•
voldoet het rapport aan de wettelijke eisen;
•
voldoet het rapport aan de vastgestelde richtlijnen;
•
bevat het rapport geen onjuistheden.
Na beoordeling en aanvaarding van het milieueffectrapport door Rijkswaterstaat Noordzee,
kan de inspraakprocedure worden ingegaan. De mogelijkheid tot inspraak wordt bekend
gemaakt volgens de, daartoe in de wet opgenomen, voorschriften. In dat kader wordt een
openbare hoorzitting georganiseerd waar insprekers hun opmerkingen mondeling kunnen
toelichten. Tevens wordt door Rijkswaterstaat Noordzee een exemplaar van het
milieueffectrapport naar de C-m.e.r. en de overige wettelijke adviseurs gestuurd. Het
milieueffectrapport wordt door de C-m.e.r. getoetst op de wettelijke eisen, juistheid en
volledigheid. Bij de beoordeling worden de binnengekomen inspraakreacties betrokken.
Als uitgangspunt voor de toetsing geldt dat het milieueffectrapport voldoende gegevens moet
bevatten om tot besluitvorming met betrekking tot de vergunningverlening (Wbr) over te
kunnen gaan. Het eindoordeel van de C-m.e.r. wordt, nadat dit is besproken met het
bevoegd gezag, vastgelegd in een toetsingsadvies.
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Overzichtskaart locatie, potentiële kabeltracés en gebruiksfuncties
Noordzee
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Overzichtprocedure m.e.r.-procedure en Wbr-vergunning
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Om de onderlinge beïnvloeding van windturbines te beperken, wordt een onderlinge afstand
tussen de windturbines aangehouden van acht keer de rotordiameter (8D). Rekening
houdend met het beschikbare oppervlak en de onderlinge afstand tussen de windturbines
kunnen bij Brown Ridge Oost 94 windturbines worden geplaatst.
Het geïnstalleerde vermogen bedraagt daarmee in totaal (94 x 3 MW =) 282 MW. In het
windpark worden twee hoogspanningsstations geplaatst. De geproduceerde elektriciteit
wordt in deze stations van middenspanning getransformeerd naar de transportspanning van
150 kV en vervolgens via in de zeebodem ingegraven 150 kV kabels naar het
aanlandingspunt getransporteerd. De kabels landen aan bij IJmuiden of op de Maasvlakte.
Vanaf het aanlandingspunt worden de 150 kV kabels ondergronds gelegd naar het
aansluitpunt met het landelijk hoogspanningsnet, respectievelijk te Beverwijk/Velsen of op de
Maasvlakte. De ontwerplevensduur van de windturbines bedraagt tenminste 20 jaar. De
technische levensduur van de hoogspanningsstations en de elektriciteitskabels is
aanmerkelijk langer.
In tabel 1 zijn de belangrijkste kenmerken gegeven van het windpark, zoals de initiatiefnemer
dit wil realiseren. In het MER worden naast de effecten van de voorgenomen inrichting van
het windpark en aansluiting op het landelijk net op het milieu, ook de effecten van een aantal
inrichtingsvarianten en een alternatief voor de aansluiting met het landelijk
hoogspanningsnet beschreven.
Rijkswaterstaat stelt dat het windpark, inclusief een veiligheidszone van 500 meter rond het
windpark, zal worden verklaard tot gesloten gebied voor alle scheepvaart, inclusief visserij en
recreatievaart. Uitzondering wordt gemaakt voor onderhoudsschepen en schepen van de
overheid, die vanwege hun taakuitoefening in het plangebied moeten zijn. In een noodgeval
kunnen en zullen ook reddingsboten het windpark binnenvaren.

AANVULLING 2 AANVRAAG WBR-VERGUNNING BROWN RIDGE OOST

20

3
Inrichtingsvarianten windpark en kabeltracé
3.1
Inrichtingsvarianten windpark
In het MER zijn een aantal varianten voor de inrichting van het windpark uitgewerkt en nader
onderzocht op hun milieueffecten. De initiatiefnemer is uitgegaan van varianten die reëel en
zinvol zijn om te onderzoeken. Daarbij is rekening gehouden met ervaringen uit eerdere
vergelijkbare milieueffectrapportages, te weten het geplande Offshore Windpark Q7-WP voor
de kust van IJmuiden en het Near Shore Windpark voor de kust van Egmond aan Zee.
De basisvariant (3 MW windturbines met een onderlinge afstand van acht keer de
rotordiameter) is uitgangspunt voor de voorgenomen activiteit.
Tabel 1

Kenmerken van het voorgenomen windpark

Kenmerk
Windpark
Locatie
Geïnstalleerd turbinevermogen
Netto energieopbrengst
Aantal huishoudens, dat van stroom kan worden
voorzien
Aantal windturbines
Gebruikstermijn
Waterdiepte
Minimum afstand tot kust
Fasering van bouw
Onderlinge afstand tussen windturbines
Oppervlakte (excl. veiligheidszone)
Oppervlakte (incl. veiligheidszone)
Windturbines
Vermogen
Rotordiameter
Ashoogte
Kleur
Verlichting
Fundering
Type fundering
Diameter monopaal
Diepte in zeebodem
Verbinding tussen fundering en turbinemast
Kabeltracé (150 kV elektriciteitskabel)
Traject over zee

Traject over land

Omschrijving
Brown Ridge Oost
282 MW
1.093.000 MWh/jaar
Ca. 327.400
94
20 jaar
Ca. 25-30 m
74 km
Nee, aanleg in 1 jaar
720 meter (= 8 x de rotordiameter)
2
Ca. 35 km
Ca. 49 km

2

3 MW klasse
90 m
65 m
conform lALA richtlijnen [lALA, 2004]
conform lALA richtlijnen [lALA, 2004]
Monopaal
4,2 m ter hoogte van zeespiegel en 4,5 m op
zeebodem
circa 30 m, afhankelijk van bodemgesteldheid ter
plaatse
Door middel van een transitiestuk
Van het transformatorstation in het windpark naar
het aanlandingspunt bij IJmuiden of Maasvlakte
(afhankelijk van de variant).
Van het aanlandingspunt bij IJmuiden of
Maasvlakte (afhankelijk van de variant) naar het
aansluitpunt op het elektriciteitsnet.

Naast de 3 MW basisvariant is ook een 3 MW compacte variant onderzocht. Bij de compacte
variant is de onderlinge afstand tussen de windturbines zes keer de rotordiameter (6D).
Er zijn diverse typen offshore windturbines op de markt. Het nominale vermogen van de
windturbine bepaalt mede de energieopbrengst van het windpark. Op dit moment wordt de
3 MW windturbine het meest toegepast voor offshore windparken.
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Dit type is in het MER als uitgangspunt gehanteerd voor de inrichting. De milieueffecten van
de opstellingsvarianten zullen ook worden onderzocht voor varianten waarbij gebruik wordt
gemaakt van een windturbine van 4,5 MW (uit de 5 MW klasse). Dit type windturbine heeft
een ashoogte van 80 meter (+NAP) en een rotordiameter van 120 meter.
Naar verwachting heeft dit type over een aantal jaren een voldoende track record
opgebouwd en zal dit type commercieel beschikbaar zijn. Omdat de rotordiameter groter is,
neemt de onderlinge afstand tussen de windturbines toe.
Naast een 4,5 MW basisvariant (onderlinge afstand 8D) zijn in het MER ook de
milieueffecten van een 4,5 MW compacte variant (onderlinge afstand 6D) onderzocht.
In tabel 2 zijn de kenmerken van een 3 MW windturbine en een 4,5 MW windturbine vermeld.
Tabel 2

Verschillen tussen windturbines uit de 3 MW en 4,5 MW klasse

Kenmerken windturbine
Vermogen
Rotordiameter
Ashoogte
Diameter monopaal
Kleur
Verlichting

3 MW klasse (voornemen)
3 MW
90 m
65 m (+NAP)
4,2 m (MSL)
4,5 m (zeebodem)
conform lALA richtlijnen
conform lALA richtlijnen

4,5 MW klasse (variant)
4,5 MW
120 m
80 m (+NAP)
5,8 (MSL)
6,1 m (zeebodem)
conform lALA richtlijnen
conform lALA richtlijnen

Uit het MER Offshore Windpark Q7-WP [E-Connection, 2001] en het MER NSW [Grontmij,
2003] is naar voren gekomen dat onderzoek naar andere inrichtingsvarianten van het
windpark weinig tot geen toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de bovengenoemde
varianten. In het MER worden de milieueffecten van onderstaande inrichtingsvarianten
beschreven. Andere opstellingsvarianten worden niet onderzocht. In tabel 3 is het aantal
windturbines per inrichtingsvariant van het windpark gegeven.
Tabel 3

Inrichtingsvarianten Brown Ridge Oost

Aantal windturbines
Ashoogte
Totaal vermogen (MW)
Netto
energieopbrengst (in
GWh per jaar)

Basisvariant
3 MW
94
65 m
282

Compacte variant
3 MW
165
65 m
495

Basisvariant
4,5 MW
57
80 m
256,5

Compacte variant
4,5 MW
94
80 m
423

1093

1727

1083

1607

De figuren 3 t/m 6 geven kaarten van de verschillende inrichtingsvarianten.
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Figuur 3

Inrichting offshore Windpark Brown Ridge Oost– 3 MW basisvariant
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Figuur 4
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Inrichting offshore windpark Brown Ridge Oost – 3 MW compacte variant
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Figuur 5

Inrichting offshore windpark Brown Ridge Oost – 4,5 MW basisvariant

24

AANVULLING 2 AANVRAAG WBR-VERGUNNING BROWN RIDGE OOST

Figuur 6

25

Inrichting offshore windpark Brown Ridge Oost – 4,5 MW compacte
variant

3.2
Varianten kabeltracé en aanlandingspunten
Langs de kust van Noord- en Zuid-Holland zijn meerdere plaatsen geschikt om de offshore
geproduceerde elektrische energie in te voeden op het landelijk hoogspanningsnet. Voor de
initiatiefnemer zijn de aansluitpunten te Beverwijk/Velsen en op de Maasvlakte het meest
interessant. Het kabeltracé van het windpark naar deze aansluitpunten landt respectievelijk
aan bij IJmuiden of op de Maasvlakte. De capaciteit van deze aansluitpunten is zodanig dat na enkele aanpassingen - één tot enkele offshore windparken hierop kunnen worden
aangesloten. De aanlanding bij IJmuiden heeft de voorkeur van de initiatiefnemer. In het
MER worden daarnaast ook de milieueffecten van het alternatieve tracé, dat aanlandt op de
Maasvlakte, beschreven.
3.3
Varianten transformatorstations
De transformatorstations uit het voorkeursalternatief zijn in het midden van het windpark
geplaatst. De kans op scheepsaanvaringen en –aandrijvingen met de transformatorstations
zijn hier het kleinst in vergelijking met andere locaties binnen de begrenzing van het
windpark. Een bijkomende reden voor de plaatsing van de transformatorstations centraal in
het windpark is de minimale lengte van de in dat geval benodigde parkbekabeling.
Een alternatief voor de plaatsing van de transformatorstations is plaatsing in het oostelijke
deel van het windpark (coördinaten UTM ED50 OHVS1: x= 534.941 en y=5.841.948;
OHVS2: x= 531.817 en y= 5.837.993) (zie onderstaande figuur). Transformatorstations op
deze plaatsen betekent een plaatsing dichter bij de aanlandingsplaatsen IJmuiden en de
Maasvlakte.
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De kabellengte vanaf de transformatorstations naar de aanlandingsplaats neemt daardoor af.
Deze plaatsing betekent wel dat de kabellengte binnen het windpark aanzienlijk toeneemt.
Het alternatief voor plaatsing van de transformatorstations betekent dat de afstand tot de
clearways verandert. Met name de afstand tot de belangrijke clearway Scheepvaartroute
Zuid neemt af, wat niet wenselijk is. Daarnaast liggen de alternatieve locaties van de
transformatorstations meer aan de rand van het windpark, wat een grotere kans op
aanvaring geeft.
Op basis van bovenstaande hebben de oorspronkelijke plaatsen van de
transformatorstations de voorkeur boven de alternatieven. De transformatorstations zijn op
deze wijze namelijk zo ver als mogelijk van de grenzen van het windpark gelegen. Aanvaring
met een transformatorstation kan niet alleen voor het betreffende schip, maar ook voor de
continuering van de elektriciteitsproductie ernstige negatieve gevolgen hebben. Daarnaast
betekent een kortere kabellengte een kleiner verstoord oppervlak en dus minder effecten op
bodemleven bij de aanleg.

Figuur 7

Varianten transformatorstations
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4
Effectbeoordeling en vergelijking
In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten van de effectbeoordeling samengevat
en per aspect gepresenteerd. Op de effecten op vogels, onderwaterleven en
scheepvaartveiligheid wordt uitgebreider ingegaan dan op de overige milieuaspecten. Waar
relevant wordt ingegaan op de effecten per eenheid energieopbrengst en per eenheid
zeeoppervlak. Voor een uitgebreide beschrijving en toelichting wordt verwezen naar het
MER.
4.1
Vogels
Duidelijk is dat de vogels effecten kunnen ondervinden van het windpark. Van de
risicofactoren – botsing, barrièrewerking en habitatverlies – lijkt het aspect botsing relatief de
meeste risico’s met zich mee te brengen. Verstoring van habitat en barrièrewerking in
vliegroutes zijn zeer waarschijnlijk klein voor de meeste trekvogels. Barrièrewerking kan
relevant zijn voor kustvogels die op zee foerageren. Gezien het feit dat dergelijke vogels ter
plaatse van Brown Ridge Oost weinig voorkomen (ver uit de kust), zal dit effect naar
verwachting klein zijn. Wat betreft verstoring mag verondersteld worden dat sommige
soorten verder weg zullen blijven van windparken, en zeker als daar werkzaamheden
plaatsvinden. Ten opzichte van de NCP-populatie wordt 1,23 procent van de jan van genten
verstoord en 0,83 procent van de noordse stormvogels. Voor de overige soorten ligt het
aandeel lager.
Habitatverlies voor foerageren, rusten of ruien komt op maximaal 0,33 procent (jan van gent)
als het verlies wordt afgezet tegen het NCP. De omvang van een dergelijk effect is beperkt
negatief te noemen.
De door het windpark veroorzaakte additionele mortaliteit van de vogelpopulatie in de
zuidelijke Noordzee is zeer klein; het hoogste percentage wordt gevonden voor de jan van
gent, en varieert afhankelijk van het alternatief in opstelling; 0,18 procent tot 0,45 procent
van de natuurlijke mortaliteit bij Brown Ridge Oost. Voor overige soorten liggen deze getallen
lager.
Het aantal onzekerheden omtrent de uitgangsgegevens en aannamen in de berekening is
groot. Om die reden geven de gevonden waarden slechts een indicatief beeld. Er wordt wel
van uitgegaan dat deze waarden in de juiste ordegrootte zijn.
De effecten van aanleg en verwijdering van het windpark op vogels zullen minimaal zijn.
Voornamelijk zullen de effecten bepaald worden door een zeer beperkte toename van geluid
en beweging door scheepvaart in en rondom dit gebied en geluid als gevolg van het
aanbrengen van fundering en de masten.
In de samenvattende tabel 21 staan per variant de schattingen gegeven van de effecten
tijdens aanleg en verwijdering (tijdelijk effect) en tijdens gebruik (permanent effect gedurende
levensduur windpark).
(Significante) effecten op de instandhoudingdoelstellingen van de vogelpopulaties uit de
Natura2000-gebieden zijn niet uit te sluiten. Een nadere analyse op significantie vindt plaats
in de passende beoordeling.
4.2
Landschap
De zichtbaarheid van het windpark wordt met name bepaald door de afstand van het
windpark tot de kust. Door de grote afstand van het windpark tot de kust (circa 74 km) is het
windpark vanaf de kust niet zichtbaar. Bij alle varianten zullen de windturbines door de
kromming van de aarde geheel achter de horizon wegvallen.
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Effectbeoordeling landschap
Basisvariant
3 MW
0

Zichtbaarheid

Compacte variant
3 MW
0

Basisvariant
4,5 MW
0

Compacte variant
4,5 MW
0

4.3
Morfologie en hydrologie
Alle morfologische en hydrologische veranderingen, die het gevolg zijn van het gebruik, de
aanleg, het onderhoud en de verwijdering van het windpark, zijn beperkt van omvang en
tijdelijk van aard. De veranderingen, voorzover deze optreden, zijn gering in vergelijking met
de natuurlijke dynamiek in het gebied. Door de relatief geringe afmetingen van de
funderingspalen en het geringe aantal windturbines gaat het om zeer lokale veranderingen.
De invloed beperkt zich tot de directe omgeving (variërend van enkele meters tot maximaal
100 meter) van de funderingspalen en is tijdelijk van aard. Er is geen tot vrijwel geen
onderscheid tussen de 3 MW en 4,5 MW varianten. In tabel 5 is de kwalitatieve beoordeling
gegeven.
Tabel 5

Effectbeoordeling morfologie en hydrologie

Toetsingscriterium
Golven
Waterbeweging
Waterdiepte en
bodemvormen
Bodemsamenstelling
Troebelheid en
waterkwaliteit
Sedimenttransport
Kustveiligheid

Basisvariant
3 MW
0
0

Compacte variant
3 MW
0
0

Basisvariant
4,5 MW
0
0

Compacte variant
4,5 MW
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

4.4
Onderwaterleven
Vissen lijken weinig hinder van het windpark te ondervinden. Tijdens de aanleg kunnen
negatieve effecten optreden als gevolg van het heien. Zeezoogdieren kunnen ook vooral
tijdens de aanleg hinder ondervinden van geluid als gevolg van heiwerkzaamheden ten
behoeve van de aanleg van fundaties.
Deze effecten kunnen leiden tot een verwijdering van dieren uit een zone van enkele
tientallen kilometers rondom het park in aanleg. Schadelijke effecten aan het gehoor van
deze dieren zijn in elk geval deels te mitigeren door aan te vangen met een zogenaamde
slow start, dat wil zeggen niet meteen voluit te heien, maar zachtjes te beginnen zodat dieren
zich naar een gebied met minder geluid kunnen begeven. Ook een bellenscherm neemt een
deel van het geluid weg.
De sterkste effecten zijn te verwachten op de zeezoogdieren tijdens de aanleg van het
windpark. Ten opzichte van de huidige situatie zijn voor het overige onderwaterleven
mogelijk positieve effecten aan te duiden na de ontwikkeling van het windpark. Het gebied
krijgt een zogenaamde refugiumfunctie. Een toename van biomassa en aantallen
bodemdieren is naar verwachting mogelijk. Daarnaast kan de soortendiversiteit zich in het
gebied uitbreiden.
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Op basis van de huidige kennis kan de conclusie getrokken worden dat er mogelijk effecten
van onderwatergeluid op het onderwaterleven van het windpark zijn. Een nadere analyse op
significantie vindt plaats in de passende beoordeling.
Voor wat betreft de effectvoorspelling van onderwatergeluid, trillingen en magnetische velden
bestaan onzekerheden en is nader onderzoek en lange termijn monitoring nodig.
De mogelijke effecten op onderwaterleven zijn weergegeven in de samenvattende tabel 21.
4.5
Scheepvaartveiligheid
4.5.1
Kans op aanvaring/ aandrijving
De kans op een aanvaring/aandrijving van een windturbine per jaar is bepaald voor de twee
inrichtingsvarianten van het windpark. Tabel 6 bevat de kans op een aanvaring/aandrijving
per jaar gesommeerd over alle windturbines (en de hoogspanningsstations) in het Windpark
Brown Ridge Oost. De variant met de 4.5 MW turbines geeft het kleinste risico, aangezien
deze variant minder turbines bevat.
Gezien het grote verschil in het aantal windturbines was dat ook te verwachten. Maar
wanneer er slechts weinig turbines op de locatie worden gebouwd, kan dit betekenen dat er
niet economisch met de beschikbare oppervlakte wordt omgegaan. Om die reden is in tabel
7 de aanvaar/aandrijfkans bepaald per verwachte energieopbrengst van de variant in MWh.
Op basis van deze tabellen is er een voorkeur voor de 4,5 MW windturbines, waarvoor het
risico per MWh op 62% ligt van het risico bij gebruik van de 3 MW windturbines.
Tenslotte worden in tabel 8 de aanvaar/aandrijfkansen per km2 gegeven.
Tabel 6

Verwachte
aantal
aanvaringen/aandrijvingen
per
jaar
Windpark Brown Ridge Oost (inclusief hoogspanningsstations)
Aantal aanvaringen
(rammen) per jaar
RNschepen schepen

Aantal aandrijvingen
(driften) per jaar
RNschepen schepen

voor

Inrichtingsvariant OpperBrown Ridge
vlakte
2
Oost
[km ]

Energie
opbrengst
[MWh]

Aantal
turbines

3 MW

36,37

1093220

94

0,018584 0,008262 0,032289

0,00266

0,061795

4,5 MW

37,12

1083000

57

0,012044 0,004167 0,020238 0,001678

0,038127

Tabel 7

Totaal aantal
per jaar

Verwachte aantal aanvaringen/aandrijvingen per jaar per MWh
voor Windpark Brown Ridge Oost (inclusief hoogspanningsstations)
Aantal aanvaringen
(rammen) per jaar /
MWh
RNschepen schepen

Inrichtingsvariant OpperBrown Ridge
vlakte
2
Oost
[km ]

Energie
opbrengst
[MWh]

Aantal
turbines

3 MW

36,37

1093220

94

1,70 -08

4,5 MW

37,12

1083000

57

1,11 -08

E

7,56 -09

E

3,85 -09

Aantal aandrijvingen
(driften) per jaar /
MWh
RNschepen schepen

E

2,95 -08

E

2,43 -09

E

1,87 -08

E

1,55 -09

Totaal per
jaar / MWh

E

5,65 -08

E

E

3,52 -08

E
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Tabel 8

Verwachte aantal aanvaringen/aandrijvingen per jaar per km2 voor
Windpark Brown Ridge Oost (inclusief hoogspanningsstations)

Inrichtingsvariant
Brown Ridge
Oost
3 MW
4,5 MW

30

Aantal aanvaringen
Aantal aandrijvingen
(rammen) per jaar /
(driften) per jaar /
2
2
km
km
RRNN-schepen
schepen
schepen schepen

Oppervlakte
2
[km ]

Energie
opbrengst
[MWh]

Aantal
turbines

36,37

1093220

94

0,000511

0,000227 0,000888 0,000073

0,001699

57

0,000545

0,000112 0,000545 0,000045

0,001027

37,12

1083000

Totaal per
2
jaar / km

Om een idee te krijgen van wat dit betekent, is de uitstroom aan olie ten gevolge van een
ongeval (alle verschillende typen) voor de gehele Exclusieve Economische Zone (EEZ)
toegevoegd [Koldenhof et al., 2008]. In tabel 10 zijn de waarden van tabel 9 als percentage
van het totaal in de EEZ gegeven. Voor bunkerolie en ladingolie samen is de kans op een
uitstroom in de EEZ voor de 3 MW variant toegenomen met 0,34%.
In tabel 11 zijn de uitstroomfrequenties gegeven per MWh. De kans op een uitstroom
omgerekend naar de frequentie per km2 wordt gegeven in tabel 12.
Tabel 9
Variant
Brown
Ridge
Oost

Uitstroomkans en hoeveelheid van bunkerolie en ladingolie
Bunkerolie

Ladingolie

Totaal

Frequentie

Eens in de
…. jaar

Gemiddelde
uitstroom
per jaar in
m3

3 MW

0,001679

596

0,928

0,001092

916

5,092

361

4,5 MW

0,001053

950

0,580

0,000679

1473

3,163

557

EEZ

0,353402

2,8

68,04

0,148723

6,7

1499,5

2

Tabel 10

Frequentie

Eens in
de …. jaar

Gemiddelde
uitstroom per
jaar in m3

Eens in de … jaar

Uitstroom van bunkerolie en ladingolie als percentage van de
uitstroom op het EEZ
Bunkerolie

Variant
Brown
Ridge
Oost
3 MW
4,5 MW
EEZ

Ladingolie

Frequentie

Gemiddelde
uitstroom
per jaar in
3
m

Frequentie

Gemiddelde uitstroom per
3
jaar in m

0,48%
0,30%

1,36%
0,85%

0,73%
0,46%

0,34%
0,21%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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Tabel 11

De uitstroom van bunkerolie en ladingolie per MWh
Bunkerolie

Variant
Brown
Ridge
Oost

Energieopbrengst
[MWh]

Frequentie
per MWh

3 MW
4,5 MW

1093220
1083000

1,54 -09
E
9,72 -10

Tabel 12
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E

Ladingolie

Gemiddelde
uitstroom
per jaar in
m3 per
MWh
E

8,49 -07
E
5,36 -07

Frequentie
per MWh

E

9,99 -07
E
6,27 -10

Gemiddelde
uitstroom
per jaar in
m3 per
MWh
E

4,66 -06
E
2,92 -06

De uitstroom van bunkerolie en ladingolie per km2
Bunkerolie

Variant
Brown
Ridge
Oost

Oppervlakte
2
[km ]

3 MW
4,5 MW

36,37
37,12

Ladingolie

Frequentie
2
per km

Gemiddelde
uitstroom
per jaar in
2
m3 per km

Frequentie
2
per km

Gemiddelde
uitstroom
per jaar in
2
m3 per km

0,000046
0,000028

0,025516
0,015625

0,000030
0,000018

0,140005
0,085210

De uitstroom vertoont hetzelfde beeld als het aanvaar/aandrijfrisico. Per MWh is de
milieuschade bij 4,5 MW windturbines kleiner dan bij de 3 MW variant. Het gebruik van de
4,5 MW windturbines is dan ook gunstiger en wordt nog gunstiger wanneer naar het
economisch gebruik van de oppervlakte wordt gekeken.
4.5.2
Effect van het werkverkeer op het aanvaringsrisico
Vermoedelijk zal IJmuiden de uitvalsbasis voor de aanleg van beide windparken zijn.
Vanuit IJmuiden is het ongeveer 4 uur varen naar de locatie van het windparken. Voor alle
bewegingen per jaar dus 2 (heen + terug) x 5 (reizen/dag) x ca. 180 (dagen in een periode
van 6 maanden) x 4 uur varen = ca. 7.200 vaaruren voor de aanleg van Windpark Brown
Ridge Oost. Dit levert een verhoging van het gemiddelde aantal schepen op zee op van
0,8 schip (= 7.200 vaaruren/(365 x 24 uren in een jaar) op een totaal van 300 varende
schepen. Aangezien de bouw maar een half jaar duurt, is de verhoging gedurende dit deel
van het jaar 1,6 schip.
In deze periode van een half jaar is de kans op een aanvaring tussen schepen door de
verhoogde verkeersintensiteit 1,0% hoger dan normaal. De kans op een ander type
scheepsongeval neemt in deze periode toe met 0,5%.
4.5.3
Extra aanvaringen als gevolg van zichtbelemmering
De schatting resulteert in een extra aanvaring als gevolg van het windpark eens in de
2.668 jaar. De betrouwbaarheid van dit resultaat is niet groot omdat de gebruikte factoren en
aannames arbitrair zijn, maar het toont wel aan dat de extra kans op een aanvaring klein is.
Met betrekking tot de vier alternatieven van Windpark Brown Ridge Oost kan het volgende
gesteld worden:
•
Voornamelijk het aantal turbines in het park bepaalt de kans op aanvaringen en
aandrijvingen. De 4,5 MW turbine heeft in absolute zin meer gevolgschade dan de
kleinere 3 MW turbine.
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De basisvariant 4,5 MW levert waarschijnlijk de minst negatieve effecten op voor de
scheepvaartveiligheid in vergelijking met de andere alternatieven, omdat deze variant
de minste turbines bevat. Vervolgens zal respectievelijk de 3 MW basisvariant, de
4,5 MW compacte variant en de 3 MW compacte variant de minst negatieve effecten
opleveren voor de scheepvaartveiligheid.

Tabel 13

Effectbeoordeling scheepvaartveiligheid

Risico op aanvaringen en
aandrijvingen

3 MW
basisvariant

3 MW
compacte variant

4,5 MW
basisvariant

4,5 MW
compacte variant

-

--

0/-

-

Hieruit blijkt dat de 3 MW compacte variant van Brown Ridge Oost vanwege de relatief grote
dichtheid aan windturbines relatief gezien het slechtste scoort. De variant met het kleinste
aantal windturbines is het meest gunstig, dit is de 4,5 MW basisvariant. Deze heeft een
beduidend aantal minder windturbines dan de overige alternatieven.
4.5.4
Omvang effecten in relatie tot de energieopbrengst
Wanneer gekeken wordt naar de effecten per eenheid energieopbrengst, dan scoren de
varianten die worden ingericht met turbines met een groter vermogen beter. Om een zelfde
hoeveelheid energie op te wekken zijn er namelijk minder turbines nodig wanneer de
windturbines een groter vermogen hebben. De compacte variant wordt dan in verhouding
gunstiger dan de andere drie varianten vanwege de hoge energieopbrengst.
Tabel 14

Effectbeoordeling scheepvaartveiligheid per eenheid energieopbrengst

Risico op aanvaringen
en aandrijvingen per MWh

3 MW
basisvariant

3 MW
compacte variant

4,5 MW
basisvariant

4,5 MW
compacte variant

-

-

0/-

0/-

4.6
Straalpaden
Windpark Brown Ridge Oost wordt niet doorsneden door een straalpad. In tabel 15 is de
kwalitatieve beoordeling gegeven. Omdat er geen effect is en omdat de oppervlakte van het
windpark per variant niet verschilt, biedt het geen toegevoegde waarde om de effecten per
eenheid van energie en per oppervlakte weer te geven.
Tabel 15

Effectbeoordeling straalpaden

Effect op straalpaden

3 MW
basisvariant
0

3 MW
compacte variant
0

4,5 MW
basisvariant
0

4,5 MW
compacte variant
0

4.7
Radar
Windpark Brown Ridge Oost ligt buiten het bereik van de vaste radarstations. In
onderstaande tabel is de kwalitatieve beoordeling gegeven. Omdat er geen effect is en
omdat de oppervlakte van het windpark per variant niet verschilt, biedt het geen
toegevoegde waarde om de effecten per eenheid van energie en per oppervlakte weer te
geven.
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Effectbeoordeling beïnvloeding radar Brown Ridge Oost
3 MW
basisvariant
0

Effect op radar

3 MW
compacte variant
0

4,5 MW
basisvariant
0

4,5 MW
compacte variant
0

4.8
Vliegverkeer
Het windpark Brown Ridge Oost liggen niet binnen helikopterroutes (HMR). Er worden dus
geen belemmeringen voor het helikopterverkeer verwacht. Omdat er geen effect is en omdat
de oppervlakte van het windpark per variant niet verschilt, biedt het geen toegevoegde
waarde om de effecten per eenheid van energie en per oppervlakte weer te geven.
Tabel 17

Effectbeoordeling beïnvloeding vliegverkeer Brown Ridge Oost

Effect op helikopterverkeer

3 MW
basisvariant
0

3 MW
compacte variant
0

4,5 MW
basisvariant
0

4,5 MW
compacte variant
0

4.9
Andere gebruiksfuncties
Het windpark heeft nauwelijks effecten op de bestaande gebruiksfuncties. Bij de locatiekeuze
is reeds rekening gehouden met de in het plangebied aanwezige andere gebruiksfuncties en
de door het Bevoegd Gezag aangegeven uitsluitingsgebieden.
Windpark Brown Ridge Oost ligt wel in een gebied waarvoor concessies zijn verleend,
namelijk aan Wintershall. Echter in het plangebied en de omgeving van het plangebied
bevinden zich geen boorplatforms. Windpark Brown Ridge Oost heeft dan ook geen
significante negatieve effecten op de olie- en gaswinning en wordt neutraal beoordeeld (0).
Er is geen verschil tussen de varianten.
Door de realisatie van Windpark Brown Ridge Oost gaat circa 0,03% van het beviste
oppervlak van de EEZ verloren. De effecten van het windpark op de visserij zijn derhalve
zodanig beperkt, dat dit effect neutraal wordt beoordeeld.
Ook heeft het windpark vrijwel geen negatieve effecten op de recreatie. Het windpark is
gepland buiten de 10 à 20 km brede zone vanuit de kust, waarbinnen het grootste deel van
de recreatievaart plaatsvindt. Daarnaast zal het windpark vanaf de kust met het blote oog
niet zichtbaar zijn.
Omdat er geen effecten zijn en omdat de oppervlakte van het windpark per variant niet
verschilt, biedt het geen toegevoegde waarde om de effecten per eenheid van energie en
per oppervlakte weer te geven.
Tabel 18

Effectbeoordeling andere gebruiksfuncties

Toetsingscriterium
Visserij
Militaire gebieden
Olie- en gaswinning
Zand- en schelpenwinning
Baggerstort
Kabels en leidingen
Recreatie
CuItuurhistorie/archeologie
Overige ontwikkelingen

Basisvariant
3 MW
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Compacte variant
3 MW
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Basisvariant
4,5 MW
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Compacte variant
4,5 MW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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4.10
Energieopbrengst en vermeden emissies
De hoeveelheid vermeden emissies is gerelateerd aan de energieopbrengst, waardoor de
compacte varianten beter scoren dan de basisvarianten. Wat opvalt, is dat bij dezelfde
opstelling van de windturbines (6D of 8D) er vrijwel geen verschillen zijn tussen de 3 MW en
4,5 MW inrichtingsvarianten. De 3MW compacte variant scoort iets beter dan de 4,5 MW
compacte variant.
Tabel 19

Effectbeoordeling energieopbrengst (MWh) en vermeden emissies (ton)

Toetsingscriterium
Netto energieopbrengst in
MWh per jaar
Vermeden CO2 emissie in
tonnen per jaar
Vermeden SO2 emissie in
tonnen per jaar
Vermeden NOx emissie in
tonnen per jaar

Basisvariant
3 MW
+
1.093.300
+
656.300
+
306
+
645

Compacte variant
3 MW
++
1.727.000
++
1.036.700
++
484
++
1.019

Basisvariant
4,5 MW
+
1.083.000
+
650.100
+
303
+
639

Compacte variant
4,5 MW
++
1.607.400
++
965.000
++
450
++
949

Omvang effecten in relatie tot het ruimtegebruik
Wanneer de energieopbrengst en beperking van emissies worden gerelateerd aan het
benutte zeeoppervlak blijkt ook hier dat de energieopbrengst en de vermeden emissies per
eenheid zeeoppervlak (km2) bij de compacte varianten duidelijk hoger liggen dan bij de
basisvarianten.
Tabel 20

Effectbeoordeling energieopbrengst en vermeden emissies per km2

Toetsingscriterium
Netto energieopbrengst in
2
MWh per km
Vermeden CO2 emissie in
2
tonnen CO2 per km
Vermeden SO2 emissie in
2
tonnen SO2 per km
Vermeden NOx emissie in
2
tonnen NOx per km

Basisvariant
3 MW
+
31.200
+
13.400
+
6
+
13

Compacte variant
3 MW
++
49.300
++
21.200
++
10
++
21

Basisvariant
4,5 MW
+
31.000
+
13.300
+
6
+
13

Compacte variant
4,5 MW
++
45.900
++
19.700
++
9
++
19

4.11
Toetsing effecten aan wet- en regelgeving voor natuur
Tijdens de aanleg van windpark Brown Ridge Oost en de kabels naar de kust, het gebruik en
de verwijdering, zijn mogelijk effecten te verwachten op soorten of habitats, die in het kader
van de soorten- en/of gebiedsbescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijn (inclusief
buitenlandse Natura2000-gebieden) kenmerkend zijn voor de Speciale Beschermingszones
op of rond het Nederlandse deel van de Noordzee. Van hieruit is in hoofdstuk 16 tabel 4 uit
de Richtlijnen, zoals die zijn opgesteld door het Bevoegd Gezag, opgenomen (tabel 16.8 t/m
16.10).
Op voorhand kunnen (significante) effecten op vogels, vissen, vislarven en zeezoogdieren
niet worden uitgesloten. Een nadere analyse m.b.t. significantie van deze effecten vindt
plaats in de passende beoordeling.
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Wat betreft de kabeltracés op land worden geen beschermingsgebieden doorsneden en zijn
gezien de beperkte beïnvloede zone ook geen effecten op kwalificerende soorten of habitats
te verwachten.
Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd, dat er mogelijk sprake is van aantasting
van de gunstige staat van instandhouding van de Natura2000-gebieden. Om deze reden
wordt een passende beoordeling opgesteld. Deze passende beoordeling wordt opgesteld in
een gezamenlijke opdracht van alle initiatiefnemers van windenergie op zee en verschijnt
naar verwachting in januari 2009. De volgende bureaus en zelfstandigen dragen bij aan het
uitvoeren van de locatiespecifieke passende beoordeling: Deltares, Imares, Bureau
Waardenburg, Altenburg & Wymenga, Arcadis, Grontmij, Royal Haskoning, Pondera
Consult, W. Verboom en F. Heinis (HWE). Indien hieruit naar voren komt dat er significante
effecten optreden, kan compensatie geëist worden.
4.12
Vergelijking van de varianten voor het kabeltracé
Bij vergelijking van de effecten van de voorkeursvariant en de alternatieven voor het
kabeltracé naar de kust zijn geen noemenswaardige verschillen vastgesteld.
De enige effecten die optreden, hangen samen met de aanleg, het onderhoud en de
verwijdering van de kabels. Tijdens deze werkzaamheden treedt slechts gedurende een
korte periode een beperkte verstoring op.
Het kabeltracé dat aanlandt bij IJmuiden heeft de minste negatieve effecten, omdat dit
kabeltracé zowel op zee als op land significant korter is dan het kabeltracé naar het
aanlandingspunt op de Maasvlakte. Dit betekent minder effecten op ecologie (graven in de
bodem).
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Overzicht mogelijke effecten op aanwezige natuurwaarden Brown Ridge
Oost
Basisvariant 3 MW

Onderwaterleven

Vogels

Soorten

*
**
***
****

α

Alkachtigen
Jan van gent
Ganzen en zwanen
Grote stern
Steltlopers
Landvogels
Noordse stormvogel
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Stormmeeuw
Jagers
Gewone zeehond (NL)
Grijze zeehond (NL)
Bruinvis (Noordzee)
Witsnuitdolfijn
Biomassa
macrobenthos
Diversiteit
macrobenthos (aantal
soorten)
Biomassa vissen
Diversiteit vissen
(aantal soorten)

Huidige
situatie*
171.000
54.000
100.900
24.000
4462.650
197.900.000
168.000
1.680.000
440.000
180.000
94.000
360.000
3.500
3.500
1.500
350.000
7.500
12,5**

Effect tijdelijk
Effect
Effect
(aanleg en
permanent
verstoring
α
verwijdering)
***
gebruiksfase
geen
0,036
375
0,257
geen
284
geen
0,000
geen
0,007
2
geen
0,000
geen
0,000
Geen
0,034
355
geen
0,094
140
geen
0,003
18
0,144
geen
105
geen
0,020
18
geen
0,007
11
geen
0,001
1
Beperkt
- (geluid)
Beperkt
- (geluid)
Beperkt
Beperkt
- (geluid)
Beperkt
Beperkt
- (geluid)
Beperkt
Beperkt
- (verwijdering 0/+ (aangroei
0
habitat)
hard substraat)

Significant?
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Nee

13

- (verwijdering
soorten)

+ (hard
substraat)

0

Nee

Onbekend

- (geluid)

Mogelijk

0/-

Mogelijk****

50 (kustzone)

- (geluid)

Mogelijk

0/-

Mogelijk****

Voor vogels is de huidige situatie de natuurlijke mortaliteit van de populatie, voor zeezoogdieren de
omvang van de populatie.
2
Asvrij drooggewichtlm
Eenheid: percentages additionele mortaliteit van de betreffende populatie.
Significantie als gevolg van aanleg niet verwacht, maar niet uit te sluiten wegens kennis leemten en
cumulatieve effecten andere activiteiten. Omdat significante effecten niet zijn uit te sluiten, wordt een
passende beoordeling uitgevoerd naar de effecten van het windpark op de populaties uit de Natura-2000
gebieden.
Eenheid: aantallen vogels
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Vervolg tabel 21
Compacte variant 3 MW

Onderwaterleven

Vogels

Soorten

*
**
***
****

α

Alkachtigen
Jan van Gent
Ganzen en zwanen
Grote stern
Steltlopers
Landvogels
Noordse stormvogel
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Stormmeeuw
Jagers
Gewone zeehond (NL)
Grijze zeehond (NL)
Bruinvis (Noordzee)
Witsnuitdolfijn
Biomassa
macrobenthos
Diversiteit
macrobenthos (aantal
soorten)
Biomassa vissen
Diversiteit vissen
(aantal soorten)

Huidige
situatie*
171.000
54.000
100.900
24.000
4462.650
197.900.000
168.000
1.680.000
440.000
180.000
94.000
360.000
3.500
3.500
1.500
350.000
7.500
12,5**

Effect tijdelijk
Effect
Effect
(aanleg en
permanent
verstoring
α
verwijdering)
***
gebruiksfase
geen
0,063
375
0,451
geen
284
geen
0,000
geen
0,013
2
geen
0,000
geen
0,000
geen
0,060
355
0,166
geen
140
geen
0,006
18
0,254
geen
105
geen
0,036
18
geen
0,012
11
geen
0,001
1
Beperkt
Beperkt
-/-- (geluid)
-/-- (geluid)
Beperkt
Beperkt
-/-- (geluid)
Beperkt
Beperkt
-/-- (geluid)
Beperkt
Beperkt
- (verwijdering 0/+ (aangroei
0
habitat)
hard substraat)

Significant?
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Nee

13

- (verwijdering
soorten)

+ (hard
substraat)

0

Nee

Onbekend

-/-- (geluid)

Mogelijk

-

Mogelijk****

50 (kustzone)

-/-- (geluid)

Mogelijk

-

Mogelijk****

Voor vogels is de huidige situatie de natuurlijke mortaliteit van de populatie, voor zeezoogdieren de
omvang van de populatie.
2
Asvrij drooggewichtlm
Eenheid: percentages additionele mortaliteit van de betreffende populatie.
Significantie als gevolg van aanleg niet verwacht, maar niet uit te sluiten wegens kennis leemten en
cumulatieve effecten andere activiteiten. Omdat significante effecten niet zijn uit te sluiten, wordt een
passende beoordeling uitgevoerd naar de effecten van het windpark op de populaties uit de Natura-2000
gebieden.
Eenheid: aantallen vogels
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Vervolg tabel 21
Basisvariant 4,5 MW

Onderwaterleven

Vogels

Soorten

*
**
***
****

α

Huidige
situatie*

Effect tijdelijk
Effect
(aanleg en
permanent
verwijdering)
***
geen
0,025
0,180
geen
geen
0,000
geen
0,005
geen
0,000
geen
0,000
geen
0,024
geen
0,066
geen
0,002
0,101
geen
geen
0,014
geen
0,005
geen
0,001
0/- (geluid)
Zeer beperkt
0/- (geluid)
Zeer beperkt
0/- (geluid)
Zeer beperkt
0/- (geluid)
Zeer beperkt
- (verwijdering 0/+ (aangroei
habitat)
hard substraat)

Effect
verstoring
α
gebruiksfase
375
284
2
355
140
18
105
18
11
1
Zeer beperkt
Zeer beperkt
Zeer beperkt
Zeer beperkt

Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****

0

Nee

0

Nee

0/-

Mogelijk****

0/-

Mogelijk****

Alkachtigen
171.000
Jan van Gent
54.000
Ganzen en zwanen
100.900
Grote stern
24.000
Steltlopers
4462.650
Landvogels
197.900.000
Noordse stormvogel
168.000
Drieteenmeeuw
1.680.000
Zilvermeeuw
440.000
Kleine mantelmeeuw
180.000
Grote mantelmeeuw
94.000
Stormmeeuw
360.000
Jagers
3.500
Gewone zeehond (NL)
3.500
Grijze zeehond (NL)
1.500
Bruinvis (Noordzee)
350.000
Witsnuitdolfijn
7.500
Biomassa
12,5**
macrobenthos
Diversiteit
- (verwijdering
+ (hard
macrobenthos (aantal
13
soorten)
substraat)
soorten)
Biomassa vissen
Onbekend
0/- (geluid)
Mogelijk
Diversiteit vissen
0/- (geluid)
Mogelijk
50 (kustzone)
(aantal soorten)
Voor vogels is de huidige situatie de natuurlijke mortaliteit van de populatie, voor

Significant?

zeezoogdieren de
omvang van de populatie.
2
Asvrij drooggewichtlm
Eenheid: percentages additionele mortaliteit van de betreffende populatie.
Significantie als gevolg van aanleg niet verwacht, maar niet uit te sluiten wegens kennis leemten en
cumulatieve effecten andere activiteiten. Omdat significante effecten niet zijn uit te sluiten, wordt een
passende beoordeling uitgevoerd naar de effecten van het windpark op de populaties uit de Natura-2000
gebieden.
Eenheid: aantallen vogels
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Vervolg tabel 21
Compacte variant 4,5 MW

Onderwaterleven

Vogels

Soorten

*
**
***
****

α

Alkachtigen
Jan van Gent
Ganzen en zwanen
Grote stern
Steltlopers
Landvogels
Noordse stormvogel
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Stormmeeuw
Jagers
Gewone zeehond (NL)
Grijze zeehond (NL)
Bruinvis (Noordzee)
Witsnuitdolfijn
Biomassa
macrobenthos
Diversiteit
macrobenthos (aantal
soorten)
Biomassa vissen
Diversiteit vissen
(aantal soorten)

Huidige
situatie*
171.000
54.000
100.900
24.000
4462.650
197.900.000
168.000
1.680.000
440.000
180.000
94.000
360.000
3.500
3.500
1.500
350.000
7.500
12,5**

Effect tijdelijk
Effect
Effect
(aanleg en
permanent
verstoring
α
verwijdering)
***
gebruiksfase
geen
0,042
375
0,296
geen
284
geen
0,000
geen
0,008
2
geen
0,000
geen
0,000
geen
0,040
355
0,109
geen
140
geen
0,004
18
0,167
geen
105
geen
0,023
18
geen
0,008
11
geen
0,001
1
Beperkt
- (geluid)
Beperkt
- (geluid)
Beperkt
Beperkt
- (geluid)
Beperkt
Beperkt
- (geluid)
Beperkt
Beperkt
- (verwijdering 0/+ (aangroei
0
habitat)
hard substraat)

Significant?
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Nee

13

- (verwijdering
soorten)

+ (hard
substraat)

0

Nee

Onbekend

- (geluid)

Mogelijk

0/-

Mogelijk****

50 (kustzone)

- (geluid)

Mogelijk

0/-

Mogelijk****

Voor vogels is de huidige situatie de natuurlijke mortaliteit van de populatie, voor zeezoogdieren de
omvang van de populatie.
2
Asvrij drooggewichtlm
Eenheid: percentages additionele mortaliteit van de betreffende populatie.
Significantie als gevolg van aanleg niet verwacht, maar niet uit te sluiten wegens kennis leemten en
cumulatieve effecten andere activiteiten. Omdat significante effecten niet zijn uit te sluiten, wordt een
passende beoordeling uitgevoerd naar de effecten van het windpark op de populaties uit de Natura-2000
gebieden.
Eenheid: aantallen vogels
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5
Cumulatieve effecten
Het aspect cumulatieve effecten lijkt voor de totaal 1.000 MW die conform de Richtlijnen als
uitgangspunt voor ontwikkeling op middellange termijn is gehanteerd, op grond van de
huidige kennis, tot negatieve effecten te leiden. Als we met betrekking tot vogels de
cumulatieve berekening voor de meest kwetsbare soort doen (jan van gent, inclusief de niet
broedende exemplaren) dan komen we op percentages van 0,78 tot 1,21 additionele
mortaliteit op de natuurlijke mortaliteit voor respectievelijk de 4,5 MW basisvariant en de
3 MW compacte variant. De kleine mantelmeeuw benadert de 1 %, maar blijft daar onder
(maximaal 0,97 % additionele mortaliteit in de 3 MW compacte variant). Voor de overige
soorten zijn deze cumulatieve percentages alle lager dan 1,0 procent.
In het versnipperd scenario komen we voor de jan van gent op 0,71 tot 1,12 procent
additionele mortaliteit. De overige soorten of soortgroepen geven lagere percentages, de
meeste tussen de 0,00 en 0,20 procent. Ook hier benadert de kleine mantelmeeuw de 1 %:
met als hoogste percentage 0,92 procent additionele mortaliteit in de 3 MW compacte
variant. Dergelijke effecten zijn beperkt tot sterk negatief.
Met betrekking tot habitatverlies is de jan van gent ook de kwetsbaarste soort: in de
gebundelde variant gaat 1,45 procent van het NCP voor deze soort verloren en in de
versnipperde variant 1,48 procent. Voor de overige soorten blijft het habitatverlies op het
NCP beperkt.
Voor de zeezoogdieren worden negatieve effecten tijdens de aanleg verwacht. Het
kennisniveau van de effecten op zeezoogdieren is ontoereikend en van overige onder water
aanwezige geluidsbronnen onvolledig, zodat significante effecten niet met zekerheid kunnen
worden uitgesloten. Ook voor vissen en vislarven worden tijdens de aanleg negatieve
effecten verwacht. Een nadere analyse op significantie vindt plaats in de passende
beoordeling.
Hieronder wordt een volledig overzicht van cumulatieve effecten op het milieu in combinatie
met de andere gebruiksfuncties opgenomen. In tabel 22 staan de cumulatieve effecten voor
de gebundelde variant en in tabel 23 staan de cumulatieve effecten voor de versnipperde
variant van Brown Ridge Oost.
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0
+
--

geen of verwaarloosbaar klein effect
positief effect
beperkt negatief effect
sterk negatief effect

Brown Ridge Oost
Tromp Oost
Tromp West
NSW en Q7

Met overige
gebruiksfuncties

Sterfte door botsingen
Vogels
Habitatverlies
Barrièrewerking
Gezondheidseffecten
aanleg
Habitatverlies t.g.v.
verstoring (zeehonden)
Zeezoogdieren Habitatverlies t.g.v.
verstoring
(walvisachtigen)
Habitatverlies t.g.v.
blokkeren migratierouten
Gezondheidseffecten
aanleg
Habitatverlies t.g.v.
Vissen
verstoring
Habitatverlies t.g.v.
blokkeren migratierouten
Directe schade
Benthos
Habitatverlies door
verandering
Refugium effect
(uitsluiting)
Overige effecten
Oase-effect (hard
substraat)
Verlies aan areaal van
geomorfologische
Geomorfologie structuren
Verandering in
bodemsamenstelling

Brown Ridge Oost
Tromp Oost
Tromp West

Effecten

Brown Ridge Oost
Tromp Oost

Aspect

Brown Ridge Oost Overzicht cumulatieve effecten gebundelde variant
Brown Ridge Oost
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0/0/-

0/-

0/-

-/--/-0/-

0/0/-

-

-/--

--

--

-/--

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

-

-

-

-

-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0

0

0

0

0

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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+
--

geen of verwaarloosbaar klein effect
positief effect
beperkt negatief effect
sterk negatief effect

Brown Ridge Oost
Callantsoog-Noord
Schaar
NSW en Q7

Met overige
gebruiksfuncties

Sterfte door botsingen
Vogels
Habitatverlies
Barrièrewerking
Gezondheidseffecten
aanleg
Habitatverlies t.g.v.
verstoring (zeehonden)
Zeezoogdieren Habitatverlies t.g.v.
verstoring
(walvisachtigen)
Habitatverlies t.g.v.
blokkeren migratierouten
Gezondheidseffecten
aanleg
Habitatverlies t.g.v.
Vissen
verstoring
Habitatverlies t.g.v.
blokkeren migratierouten
Directe schade
Benthos
Habitatverlies door
verandering
Refugium effect
(uitsluiting)
Overige effecten
Oase-effect (hard
substraat)
Verlies aan areaal van
geomorfologische
Geomorfologie structuren
Verandering in
bodemsamenstelling

Brown Ridge Oost
Callantsoog-Noord
Schaar

Effecten

Brown Ridge Oost
Callantsoog-Noord

Aspect

Brown Ridge Oost Overzicht cumulatieve effecten versnipperde variant
Brown Ridge Oost
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0/0/-

-/-0/-

-0/-

--/-0/-

0/0/-

-

-/--

--

--

-/--

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

-

-

-

0/-

-

-

-

-

-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0

0

0

0

0

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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6
MMA en voorkeursalternatief
Om tot een beoordeling van het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) te komen, is het
van belang de beschreven alternatieven zowel per totale effecten als in energierendement te
waarderen. De kwalitatieve beoordeling van de effecten per eenheid oppervlakte zijn gelijk
aan de kwalitatieve beoordeling van de absolute effecten omdat de oppervlakte van het
windpark in alle varianten gelijk is. Daarom is geen aparte tabel met onderscheidende
toetsingscriteria per km2 opgenomen. De onderscheidende criteria van de totale effecten
(absolute zin) worden weergegeven in tabel 24 en de onderscheidende effecten per eenheid
van energieopbrengst in tabel 25.
Tabel 24

Effectbeoordeling onderscheidende toetsingscriteria (absolute zin)

Toetsingscriterium
Vogels
Aanvaringsrisico
- aanleg
- gebruik
- verwijdering
Onderwaterleven
Onderwatergeluid
- aanleg
- gebruik
- verwijdering
Scheepvaartveiligheid
Risico op aandrijvingen en aanvaringen
- aanleg
-gebruik
- verwijdering
Energieopbrengst
en vermeden emissies
- netto energieopbrengst
- vermeden CO2 emissie
- vermeden SO2 emissie
- vermeden NOx emissie

3 MW
4,5 MW
4,5 MW
3 MW
basisvariant compacte variant basisvariant compacte variant

0
0

0
0

0
0/0

0
0

0/0/-

-/--

0/0/0/-

0/0/-

0
0

0
-0

0
0/0

0
0

+
+
+
+

++
++
++
++

+
+
+
+

++
++
++
++
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Effectbeoordeling onderscheidende toetsingscriteria per MWh

Toetsingscriterium
Vogels
Aanvaringsrisico
- aanleg
- gebruik
- verwijdering
Onderwaterleven
Onderwatergeluid
- aanleg
- gebruik
- verwijdering
Scheepvaartveiligheid
Risico op aandrijvingen
en aanvaringen
- aanleg
- gebruik
- verwijdering

3 MW
basisvariant

3 MW
compacte variant

4,5 MW
basisvariant

4,5 MW
compacte variant

0
0

0
0

0
0/0

0
0/0

0/0/-

0/0/-

0/0/0/-

0/0/0/-

0
0

0
0

0
0/0

0
0/0

In absolute zin geldt voor de gebruiksfase: hoe hoger de energieopbrengst van het windpark,
des te meer emissiereductie, dus gunstiger. De compacte 3 MW variant scoort op dit aspect
dan ook het meest gunstig. Het wordt echter niet uitgesloten dat bij de compacte varianten
de hoge dichtheid van turbines tot ongewenste zogeffecten leidt, wat leidt tot een lagere
energieopbrengst (en dus lagere emissiereductie) dan verwacht. Tijdens de aanleg- en
verwijderingfase is op dit aspect geen verschil tussen de varianten.
Daarnaast verschillen de alternatieven in de effecten op het aspect vogels tijdens de
gebruiksfase. Met name het grotere rotoroppervlak in combinatie met een hoge dichtheid
levert meer risico’s op voor aanvaringen. Het aantal turbines (hoge dichtheid) blijkt hierbij de
zwaarst wegende factor te zijn. In absolute zin is daarom het alternatief waarbij de “ingreep”
het kleinst is, het meest gunstig of het minst ongunstig voor vogels.
Op de aspecten vissen en zeezoogdieren zijn de verschillende alternatieven tijdens de
aanlegfase, de gebruiksfase en de verwijderingfase mogelijk onderscheidend. Bij het aspect
geomorfologie is er geen onderscheid tussen de varianten, in alle gevallen (fase en variant)
is er geen sprake van merkbaar effect. Het benodigde oppervlak bedraagt maximaal
0,0001% van het NCP.
Voor het aspect scheepvaartveiligheid geldt dat een kleiner aantal turbines tot minder
effecten leidt. Op het aspect scheepvaartveiligheid scoort daarom de basisvariant 4,5 MW in
absolute zin het meest gunstig tijdens de gebruiksfase. De compacte 3 MW komt hier het
minst gunstig naar voren. Tijdens de aanleg en verwijderingfase zijn de effecten nauwelijks
onderscheidend.
Wanneer de effecten per eenheid van energie bekeken worden, scoren de 4,5 MW varianten
op alle aspecten beter dan de 3 MW varianten.
Op grond van de analyse uit het voorgaande zou het Meest Milieuvriendelijke Alternatief
(MMA), volgens de huidige kennis voor het windpark bestaan uit de volgende contouren:
•

Zo veel mogelijk capaciteit per turbine;
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Voldoende afstand tussen de windturbines voor optimale energieopbrengst per
windturbine;
Een transformatorstation in het midden van het park (beperkt kabeleffecten en
scheepvaartrisico’s);
Bij de aanleg sterk rekening houden met mitigerende maatregelen voor in elk geval
zeezoogdieren.

Doordat het onderscheid tussen de verschillende varianten niet groot is, is het maken van
een totaalafweging moeilijk.
Echter, op grond van bovenstaande conclusies lijkt gerechtvaardigd, dat een park met een
kleiner aantal windturbines met een groot vermogen (meer emissiereductie) en optimale
afstand tussen de turbines, het meest milieuvriendelijk is. Van hieruit wordt de 4,5 MW
basisvariant tot meest milieuvriendelijk alternatief benoemd.
Of dit daadwerkelijk zo is, is onder meer afhankelijk van reeds beschreven onzekerheden
met betrekking tot de effecten. Tevens dient in ogenschouw genomen te worden dat de
productie van grote 4,5 MW turbines nog in de prototypefase verkeert. De vraag is of het
mogelijk is over enkele jaren dergelijke turbines daadwerkelijk in productie te nemen. Voorts
kan in de compacte varianten de dichtheid van turbines tot ongewenste zogeffecten leiden.
Om deze redenen gaat E-Connection vooralsnog uit van de 3 MW basisvariant bij realisatie
van het windpark. Vanzelfsprekend zullen de milieueffecten tijdens aanleg, gebruik en
verwijdering zoveel mogelijk gemitigeerd worden zoals beschreven in dit MER.
Transformatorstations
De plaatsing van de transformatorstations in het centrum van het windpark is met name
gekozen op grond van scheepvaartveiligheid. Een andere plek, meer aan de rand van het
windpark, leidt tot grotere risico’s voor de scheepvaart én daarmee ook tot grotere risico’s
voor de leveringszekerheid van de geproduceerde en aan het landelijk hoogspanningsnet te
leveren elektrische energie. De effecten van het transformatorstation op de andere aspecten
zijn onafhankelijk van de plaats in het windpark. Het plaatsen van de transformatorstations in
het midden van het windpark betekent ook een zo kort mogelijke kabellengte binnen het
windpark, waardoor de milieueffecten bij deze opstelling het kleinst zijn.
Er zijn daarnaast variaties in het ontwerp van het transformatorstation mogelijk, maar dit is
weinig relevant voor het MER. De milieueffecten zullen namelijk niet onderscheidend zijn
voor de verschillende ontwerpen.
Het kabeltracé
Bij de vergelijking van de voorkeursvariant en de alternatieven voor het kabeltracé naar de
kust treden geen onderscheidende verschillen op. Tijdens de aanleg, het onderhoud en de
verwijdering treedt enig effect op. Dit effect is echter tijdelijk en zeer lokaal. Het tracé met de
kleinste lengte, zowel op zee als op land, resulteert in de minste negatieve effecten. Het
kabeltracé dat aanlandt bij IJmuiden, locatie Noordwijk en aansluit op het 150 kV station
Beverwijk/Velsen scoort dus het beste voor Brown Ridge Oost.
Het MMA met mitigerende maatregelen
In de vorige paragraaf is aan de hand van een vergelijking van de effecten per eenheid van
energieopbrengst het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) bepaald. De 4,5 MW
basisvariant in combinatie met aanlanding te IJmuiden (locatie Noordwijk) en aansluiting op
het landelijk hoogspanningsnet te Beverwijk/Velsen is uitgangspunt voor het MMA.
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Door toepassing van de mitigerende maatregelen, die bij de beschrijving van de invloed op
de diverse aspecten zijn besproken, kunnen de optredende negatieve effecten verder
beperkt worden. In tabel 26 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste van deze
mitigerende maatregelen.
Deze mitigerende maatregelen hebben uiteraard ook hun werking voor de andere varianten.
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Samenvattend overzicht van de belangrijkste mitigerende maatregelen
om de effecten te beperken

Aspect

Criterium

Botsingsrisico’s

Vogels

Barrièrewerking

Onderwaterleven

Hard substraat
Overig

Geluidsproductie

Geluid en trillingen

Geomorfologie

Veiligheid scheepvaart en
vliegverkeer

Risico op aandrijvingen en
aanvaringen

Overige gebruiksfuncties

Radar

Mitigerende maatregel
Detectiekans vergroten door zicht
(kleur en verlichting) en hoorbaarheid
(bijvoorbeeld ultrasoon geluid)
Turbines tijdelijk uitzetten in extreme
situaties
Oriëntatie en opstellingsvorm van het
park afstemmen op lokale vliegrouten
Afstemmen tijdstip
aanlegwerkzaamheden op
broedseizoen en seizoenstrek
Turbines tijdelijk uitzetten in extreme
situaties
Substraatoppervlak aanpassen
Instellen van refugium
Bellengordijn rond plaats van heien
Akoestische afschrikmiddelen voor het
weren van zeezoogdieren tijdens
aanleg (pingers)
Intrillen in plaats van inslaan
Zachte start met laag vermogen
Geluidarme hei-installatie gebruiken
Kijk en luister naar aanwezigheid van
zeezoogdieren, geen
heiwerkzaamheden bij aanwezigheid
Vaker (ondieper) trenchen in plaats
van (dieper) baggeren
Turbines stilzetten bij Search And
Rescue (SAR) operaties
Instellen van een extra veiligheidszone
Oriëntatie en vorm windpark
aanpassen
Verzorgen van een adequate
berichtgeving over de locatie van het
windpark
Extra markeringen rond het windpark
aanbrengen
Gebruik maken van Automatic
Identification System
Positie en inzet sleepboot De Waker of
andere sleepboot
Plaatsen van één of meerdere
steunradars
Koppelen van verschillende
radarsystemen
Instellen van software van
scheepsradar

Zoals aangetoond in de effectbeschrijvingen van het MER, zijn er mogelijk negatieve
effecten.
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Een nadere analyse van effecten op vogels en onderwaterleven m.b.t. significantie vindt
plaats in de passende beoordeling. De significantie van de effecten zal na monitoring verder
duidelijk worden. De effecten die mogelijk optreden, kunnen met bovengenoemde
mitigerende maatregelen beperkt worden.
Door toepassing van bovengenoemde preventieve en mitigerende maatregelen kunnen de
negatieve effecten van het windpark verminderd of in enkele gevallen mogelijk voorkomen
worden.
Het stilzetten van de windturbines tijdens perioden met hoge (trek)vogel dichtheden en
extreme omstandigheden zal de kans op aanvaringsslachtoffers sterk verminderen. Nog niet
duidelijk is op welke wijze bepaald kan worden of grote dichtheden trekvogels de locatie op
enig moment passeren. Omdat niet bekend is of en zo ja, in welke aantallen en wanneer
grote aantallen trekvogels het windpark passeren, is het effect van de mitigerende
maatregelen op basis van de huidige informatie niet reëel te kwantificeren.
Hoewel de effectiviteit van deze maatregelen en eventuele negatieve bijwerkingen nog
onvoldoende bekend zijn, zal de toepassing van bellengordijnen en akoestische
afschrikmiddelen de negatieve effecten op het onderwaterleven (met name zeezoogdieren)
naar verwachting tijdens de aanleg beperken. Het verdient dan ook aanbeveling om de
effectiviteit van deze maatregelen verder te onderzoeken in het kader van het monitoring- en
evaluatieprogramma (zie Hoofdstuk 6), dan wel op basis van ervaringen bij de aanleg van
andere offshore windparken.
Wanneer meer offshore windparken worden gerealiseerd kan de locatie van De Waker
heroverwogen worden of kan besloten worden vanaf een bepaalde windkracht een tweede
sleepboot op station te leggen, maar op een andere, meer zuidelijk gelegen locatie.
De hiervoor genoemde mitigerende maatregelen maken deel uit van de door E-Connection
aan te vragen inrichtingsvariant voor zover deze zijn of worden toegestaan door het Bevoegd
Gezag en derden medewerking verlenen aan de implementatie hiervan.
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Leemten in kennis
Bij het samenvatten en het trekken van conclusies past enige bescheidenheid. In de eerste
plaats moeten de gevonden resultaten gewogen worden in de enorme complexiteit van het
ecosysteem Noordzee, waarin met name de ruimtelijke en temporele variatie groot is.
Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste leemten in kennis die in dit MER zijn
geconstateerd.
Vogels
Hoewel de kennis over vogels op zee en de effecten van windturbines op vogels de laatste
jaren snel toeneemt, is dit MER vooral gebaseerd op extrapolaties en aannames. In de
volgende tabel zijn de voornaamste leemten aangegeven en het belang daarvan voor het
MER.
Tabel 27

Leemten in kennis ten aanzien van vogels en belang van het MER

Leemte
Aantal en soorten vogels die het plangebied van het
windpark en omgeving aandoen
Vlieggedrag van vogels
- Hoeveel tijd vliegen ze werkelijk op rotorhoogte?
- Wat is hun (ontwijk)gedrag bij turbines?
- Trekrouten en foerageerrouten
Ontwikkelingen in de tijd in aantal en ruimtelijke
verspreiding van vogelsoorten
Aanvaringsrisico per soort en op zee
Verstoring als gevolg van windturbines op zee

Belang voor het MER
Nauwkeuriger bepalen van de risicopopulaties

Nauwkeurig bepalen van de aanvaringsrisico's
Autonome ontwikkeling van de relevante
populaties
Nauwkeuriger bepalen van vogelslachtoffers
Nauwkeuriger bepalen van habitatvernietiging

Basiskennis van verspreiding van vogels op zee is niet volledig. Deze kennis kan verbeterd
worden met verschillende technieken, zoals vliegtuig- en boottellingen, radar observatie etc.
Kennis van ogenschijnlijk basisinformatie is niet even gemakkelijk voorhanden, bijvoorbeeld
de hoogte waarop specifieke soorten vliegen. Ook het aandeel van vogels op zee uit de
verschillende populaties is onbekend: hoe ver en waar foerageren bijvoorbeeld de
verschillende populaties broedende kustvogels?
Hoewel aanvaring tegen de turbinebladen een van de meest bekende effecten is, blijven
onzekerheden bestaan omtrent de effecten van windenergie op vogelpopulaties. Het betreft
hier onzekerheden over de aard van de effecten, hoe deze te voorspellen zijn en hoe ze
gemeten kunnen worden. Er is nader onderzoek nodig naar vlieghoogte, lange-, middel- en
kortetermijn vermijdingsgedrag en effecten gedurende slecht zicht en nachtperioden. Er
zullen algemeen geaccepteerde modellen ontwikkeld moeten worden.
Voorts, zijn nog enkele leemten in kennis aan te wijzen over de barrièrewerking van offshore
windparken, met name in het geval van geclusterde ontwikkelingen. In beschikbare studies
met radarobservatie komt naar voren dat vogels mogelijk windparken gaan mijden, ze
vormen een barrière. Er is nader onderzoek nodig naar de benodigde extra energie voor
omvliegen.
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Onderwaterleven
De belangrijkste leemten in kennis met betrekking tot onderwaterleven zijn gerelateerd aan
onderwatergeluid. Om een goede inschatting te kunnen maken van de effecten van het
introduceren van een nieuwe geluidsbron in het mariene milieu is kennis van reeds bestaand
(achtergrond) geluid vereist. In deze context, wordt onder achtergrondgeluiden al het geluid
verstaan dat niet windpark gerelateerd is. Het geluidsdrukniveau kan variëren in sterkte en
frequentie zowel in ruimte als tijd. Dit achtergrondgeluid is van belang omdat het windpark
gerelateerd geluid op sommige plaatsen en tijden tot verstoring kan leiden. Voor de aanvang
van de bouw van windpark lijken metingen van geluidsdrukniveaus onder water ter plaatse
en in de buurt van de bouwlocatie zinvol.
In de volgende tabel zijn de voornaamste leemten in kennis en het belang daarvan
aangegeven.
Tabel 28

Leemten in kennis ten aanzien van onderwaterleven en belang voor het
MER

Leemte
Kennis van reeds bestaand (achtergrond) geluid
Het geluid veroorzaakt door heien en het leggen
van de kabels
Kennis over de effecten van geluid en trillingen
vanwege onderhoudswerkzaamheden en de
geplande periode

Belang voor het MER
Een goede inschatting maken van de effecten
van het introduceren van een nieuwe geluidsbron
in het mariene milieu
Een goede inschatting maken van de effecten
van het introduceren van een nieuwe geluidsbron
in het mariene milieu
Het bepalen van de effecten van
onderhoudswerkzaamheden

Een goede inschatting maken van de effecten
van het introduceren van een nieuwe geluidsbron
in het mariene milieu
Het bepalen van de effecten van de mitigerende
Effectiviteit van pingers en bubble curtains
maatregelen
Het bepalen van het gedrag van zeezoogdieren
Het effect van elektromagnetische velden op
en vissen bij verstoring door externe
zeezoogdieren en vissen
elektromagnetische straling
Het bepalen van het gedrag van zeezoogdieren
Het effect van slagschaduw op het onderwaterleven
en vissen bij verstoring door slagschaduw
Het effect van beschermde gebieden op het
Het bepalen van het effect van beschermde
onderwaterleven
gebieden op het onderwaterleven
De geluidsproductie van windturbines

Overige leemten in kennis
Ten aanzien van geomorfologie en geohydraulica, scheepvaartveiligheid en cumulatieve
effecten bestaan ook een aantal leemten in kennis. De voornaamste leemten zijn
opgenomen in onderstaande tabel.
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Leemten in kennis ten aanzien van overige aspecten en belang voor het
MER

Leemte
Gemorfologie en hydraulica
De afmeting, vorm, diepte van erosiekuilen,
sedimenttransport en hydrodynamische gevolgen
van fundaties
De effectiviteit van funderingontwerpen en
erosiebescherming
Scheepvaartveiligheid
Verschillende aannamen in het SAMSON-model

Recente gegevens scheepvaartbewegingen
Cumulatieve effecten
Effecten van cumulatie van windparken en andere
gebruiksfuncties, met name op vogeltrekrouten en
onderwatergeluid

Belang voor het MER

Het verminderen van de effecten van fundaties
Minder gebruik van erosiebescherming
Het nauwkeuriger bepalen van de mogelijke
gevolgen van de aanleg, het gebruik en de
verwijdering van het windpark voor de
scheepvaartveiligheid
Het nauwkeuriger bepalen van
scheepvaartbewegingen en de gevolgen van het
windpark op de scheepvaart
Het nauwkeuriger bepalen van de cumulatieve
effecten van meerdere windparken en andere
gebruiksfuncties

Aanzet voor een evaluatieprogramma
Het doel van het evaluatieprogramma is om de werkelijk optredende effecten te vergelijken
met de in dit MER verwachte effecten. Eventueel kunnen aanvullende mitigerende
maatregelen worden getroffen. Naast het verifiëren van de verwachte effecten kan het
evaluatieprogramma invulling geven aan de in het MER geconstateerde leemten in kennis en
onzekerheden in de gebruikte voorspellingsmethoden.
In dit MER wordt een eerste aanzet gegeven voor het evaluatieprogramma. Bij de
vaststelling van het definitieve evaluatieprogramma voor Windpark Brown Ridge Oost dient
rekening te worden gehouden met de resultaten van de monitorings- en
evaluatieprogramma’s van het NSW en Q7-WP en zo mogelijk van monitorings- en
evaluatieprogramma's van buitenlandse offshore windparken. Daarnaast dient het
programma flexibel opgezet te worden, zodanig dat ingespeeld kan worden op nieuwe
gegevens, die in de loop der tijd beschikbaar komen.
Voorafgaand aan bepaalde effectmetingen dient een nulmeting te worden uitgevoerd om de
uitgangssituatie vast te leggen. Voor zover relevant dienen de effectmetingen te worden
uitgevoerd tijdens alle fasen van het windpark: de aanleg, het gebruik en de verwijdering.
Vogels
Om meer inzicht te verkrijgen in de effecten van het windpark op vogels, kan ter plaatse van
het windpark zelf gemonitord worden op het aantal en de soorten vogels. Naast het
voorkomen van vogels is het belangrijk ook gegevens op te nemen over:
•
gedrag (rusten, foerageren) in relatie tot afstand en functioneren van de
windturbines;
•
vlieghoogte en tijdstip.
Verder is alle mogelijke informatie over feitelijke effecten als vogelslachtoffers en verstoring
van belang. Hierbij dient aangesloten te worden op monitoring methodes welke ook op
andere plaatsen gebruikt worden.
De monitoring dient idealiter een langdurig karakter te hebben om langjarige variaties in
dichtheden en soorten te kunnen onderzoeken.
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Voor een correcte effectbepaling dient een nulmeting te worden gedaan en vervolgmetingen
dienen zich te richten op vogels binnen en rondom het park.
Het met grote regelmaat verrichten van radarmetingen is een geschikte methode om een
met relatief hoge frequentie waarnemingen te doen zonder dure telwaarnemingen.
Observaties dienen gevalideerd te worden door tellingen van soorten en studies van gedrag.
Voor een bepaling van de effecten op kolonieniveau en dus een correcte bepaling van
effecten op instandhoudingsdoelstellingen van bepaalde SBZ, is het nuttig om te achterhalen
welk aandeel van koloniepopulaties waar foerageert, en waardoor dit bepaald wordt.
Hierover ontbreekt nu alle informatie voor zeevogels.
Zoals uit verschillende onderzoeken en MER-studies blijkt, bestaat geen duidelijkheid over
de te hanteren methodologie voor het inschatten van aanvaringsrisico's en berekeningen van
aantallen slachtoffers. Het zou zeer zinvol zijn om deskundigen een methodologie te laten
ontwikkelen.
Onderwaterleven
Zowel voor bodemdieren als voor vis in het gebied zal eerst een nulmeting gedaan worden in
en rondom het studiegebied. Het zou goed zijn om tevens metingen uit te voeren in
referentiegebieden in afstemming met relevante overheidsorganisaties. Voor vis en meer
specifiek: de aanwezige gegevens over aantallen en verspreiding van vissoorten, kan
gebruik gemaakt worden van de gegevens van de Demersal Fish Surveys die elk jaar door
het RIVO worden verricht in de Nederlandse kustwateren. Het verdient de voorkeur om ook
meer gegevens over seizoensvariatie te verkrijgen.
Indien het mogelijk is, dient ook voor het monitoringsprogramma gevist te worden in het
windpark na installatie. Informatie van vissersschepen die rondom het gebied vissen, kan
gebruikt worden om er een mogelijk overspill effect1 van het windpark te bekijken.
Akoestische metingen kunnen informatie opleveren over aanwezigheid van visbiomassa en
lengteverdelingen.
Voor bodemdieren is een jaarlijkse monitoring ruim voldoende; na de nulmeting dienen
gebieden geselecteerd te worden die gaan dienen als referentiegebieden, en dienen
uiteraard binnen het windpark bodemmonsters te worden genomen.
Voor zeezoogdieren, en dan met name voor de bruinvissen, dient gebruik gemaakt te
worden van POD's om hun aanwezigheid te detecteren. Jaarlijkse surveys van het (zuidelijk
deel van) de Noordzee zijn nodig om inzicht te krijgen in de aantallen en verspreiding van
bruinvissen. Tijdens de aanleg van de windparken dienen observaties van bruinvissen en
zeehonden te worden verricht om hun mogelijke veranderde gedrag te kunnen waarnemen.
Radar
Na de aanleg zal getest worden of de radarapparatuur van schepen en vliegverkeer
daadwerkelijk wordt gestoord. Hiervoor worden metingen gedaan door met een schip op vier
punten vanaf het centrum van het windpark de effecten op de radar te bekijken. Dit gebeurt
in het midden van het windpark en op 1.000, 3.000 en 6.000 meter vanaf dit punt. Op deze
punten wordt met verschillende radarinstellingen (verschillend bereik, verschillende
nauwkeurigheid) gekeken wat het effect van het windpark is.
Ook vaart een (klein) schip op verschillende manieren door en langs het windpark, waarbij
een ander schip deze zowel visueel als op de radar probeert te volgen, waarbij wederom
verschillende radarinstellingen gebruikt worden. Op deze manier kunnen de dode hoeken en
schaduwstukken in de praktijk bepaald worden.
1

Overspill effect is het positieve effect dat een gesloten gebied kan hebben op de aanwezigheid van
vis rondom het gebied. Doordat vis zich concentreert en beter groeit in gesloten gebieden, en een
deel van deze vis naar buiten trekt, kunnen vissers door rondom gesloten gebieden te vissen grotere
vissen vangen. Of windparken hier groot genoeg voor zijn, wordt betwijfeld.
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Om de effecten op helikopterverkeer te monitoren, wordt met een Search and Rescue
helikopter door en over het windpark gevlogen. De bemanning van de SAR-helikopter kan op
deze manier zien in hoeverre hun radar verstoord wordt en of dit op te lossen is door
instellingen aan te passen.
De beschreven experimenten met de radar worden in combinatie met AIS-waarnemingen
gedaan om te onderzoeken of AIS kan ondersteunen bij het opheffen van de effecten van
het windpark op de radar.
Eventuele onacceptabele effecten kunnen worden gemitigeerd, zoals door het plaatsen van
een steunradar, het koppelen van verschillende radarsystemen, het vergroten van de afstand
tussen schip en turbine of het instellen van de software van de scheepsradar. Zo nodig
zullen de testen periodiek herhaald worden om te bekijken of de mitigerende maatregelen
voldoende effect hebben.
Aangezien de radars vanaf het vasteland windpark Brown Ridge Oost niet binnen hun bereik
hebben, worden deze niet opgenomen in het monitoring- en evaluatieprogramma.
Scheepvaartveiligheid
In het operatielogboek zullen diverse zaken bijgehouden en vastgelegd worden die te maken
hebben met het opereren van het windpark.
Vanzelfsprekend zullen aandrijvingen en aanvaringen bijgehouden worden en conform
geldende spelregels afgehandeld worden. Ook bijna-incidenten zullen in het logboek
gerapporteerd worden2.
Energieopbrengst
De uiteindelijke windparkconstellatie zal bepaald worden aan de hand van nader onderzoek
naar de grondslag en meteorologische gegevens. Voor dit laatste kan, nadat een Wbrvergunning hiervoor is afgegeven, een meteorologisch platform geplaatst worden.
Na de aanleg zullen energieopbrengstgegevens vanzelfsprekend bewaakt en periodiek
gerapporteerd worden.

2

Zie hiervoor ook het Calamiteitenplan uit de aanvraag om een Wbr-vergunning, behorend bij het
MER.
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EFFECTVERGELIJKING EN MMA

5.1
Inleiding
De effecten van de inrichtingvarianten voor het windpark en de effecten van de varianten
voor het kabeltracé naar de kust zijn in dit MER beschreven. De effecten zijn kwalitatief en
(waar mogelijk) kwantitatief beschreven. Bij de effectbeschrijving is onderscheid gemaakt
tussen de effecten van het gebruik, de aanleg, het onderhoud en de verwijdering van het
windpark. Elk van de aspecthoofdstukken sluit af met een paragraaf “Samenvatting
effectbeschrijving”. Hierin zijn de effecten van de verschillende varianten samengevat en zijn
de effecten kwalitatief beoordeeld (door middel van plussen en minnen). Uit de
effectbeoordeling blijkt dat het windpark enkele negatieve effecten heeft, met name ten
aanzien van vogels, zeezoogdieren en scheepvaartveiligheid. Er zijn daarentegen ook
positieve effecten, namelijk de opwekking van duurzame elektriciteit en daarmee dus de
beperking van de milieubelasting ten gevolge van elektriciteitsproductie en het ontstaan van
een refugium/oase voor onderwaterleven.
In dit hoofdstuk worden de inrichtingsvarianten voor het windpark en de varianten voor het
kabeltracé naar de kust onderling met elkaar vergeleken. De basis voor deze vergelijking is
de beschrijving van de effecten als vermeld in de hoofdstukken 7 tot en met 16.
In dit hoofdstuk worden per milieuaspect de belangrijkste conclusies uit de effectbeschrijving
weergegeven. Waar mogelijk worden de effecten kwantitatief uitgedrukt per eenheid ruimte
(km2) en energieopbrengst (MWh of GWh).
Tabel 4 en tabel 5 uit de Richtlijnen zijn opgenomen aan het einde van dit hoofdstuk.
5.2
Effectvergelijking
5.2.1
Vergelijking van de inrichtingsvarianten voor het windpark
Vogels
Omdat de locatie Brown Ridge Oost relatief ver uit de kust ligt (circa 74 km), ligt deze naar
verwachting buiten het bereik van de meeste broedkolonies. Van de broedvogels hebben
alleen kleine mantelmeeuwen de locatie nog binnen bereik. De locatie ligt echter op een
zodanige afstand en richting tot de kolonies dat van barrièrewerking naar verwachting geen
sprake zal zijn. In de zomerperiode zijn dan ook weinig problemen te verwachten ten aanzien
van aanvaringsslachtoffers, barrièrewerking en verstoring. Tijdens de trek (in het voor- en
najaar) zullen (zee)vogels over de locatie Brown Ridge Oost (willen) trekken. Het overgrote
deel zal een trekbaan volgen die dichter bij land ligt dan bij Windpark Brown Ridge Oost. Ook
voor de belangrijkste soorten, de Vogelrichtlijn Annex I soorten, geldt dat deze in
meerderheid een trekbaan zullen volgen die dichter bij land ligt dan bij de locatie Brown
Ridge Oost. Alleen in het voorjaar kan een deel van de passerende roodkeelduikers,
parelduikers, dwergmeeuwen, grote sterns, visdieven en noordse sterns ter hoogte van de
locatie Brown Ridge Oost doortrekken. Gezien de kustlangse oriëntatie van deze locatie zijn
echter relatief weinig problemen te verwachten. Dit ligt anders tijdens de najaarstrek voor
zeevogels die van de Britse Eilanden naar de Continentale kustlijn oversteken om
vervolgens langs die kustlijn naar het zuiden door te trekken. Voor deze trekroute vormt een
windpark op de locatie Brown Ridge Oost wellicht wel een geringe hindernis.
In het winter halfjaar komen de hoogste dichtheden aan zeevogels voor in de Zuidelijke
Bocht en daarmee ook op de locatie Brown Ridge Oost. Een piek in de gezamenlijke
vogelwaarden wordt bereikt in februari/maart, wanneer internationaal belangrijke aantallen
zilvermeeuwen en zeekoeten in het gebied verblijven.
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De zilvermeeuwen lijken, op grond van Deense studies, relatief ongevoelig voor verstoring,
maar zeekoeten (en alken, jan van genten en duikers) juist relatief gevoelig. Indien de reden
voor de verstoring gelegen is in storend (of erger) (onderwater)geluid, zal ook tijdens de
bouw, wanneer aanzienlijk hogere geluidsniveaus optreden dan tijdens de exploitatiefase,
aanzienlijke verstoring op kunnen treden.
De methode van verwijdering van het windpark is nog niet in detail bekend, maar op basis
van hetgeen bekend is en de daarvoor gangbare technieken mag verondersteld worden dat
ook tijdens de verwijdering verstoring optreedt.
Omdat de locatie Brown Ridge Oost relatief ver op zee ligt, is geen sprake van een
eventuele barrièrewerking voor pleisterende niet-broedvogels. Er worden namelijk geen
specifieke ecologische verbindingen voor vogels doorbroken (bijvoorbeeld tussen slaap- en
foerageerplaats). Ook voor trekvogels is nauwelijks sprake van barrièrewerking. Indien
vogels tijdens de trek het windpark willen ontwijken en daarom hun route aanpassen, zijn de
extra kilometers en de extra tijd die met dit omvliegen gemoeid zijn, niet van betekenis in
relatie tot de totaal af te leggen afstand en de totale vliegtijd. Gegeven het beperkte
oppervlak van het windpark van circa 35 km2 en de kustlangse oriëntatie van het windpark,
zal ten aanzien van seizoenstrek de mogelijke barrièrewerking niet relevant zijn.
Wel bestaat het risico op aanvaringsslachtoffers. Als gevolg van Windpark Brown Ridge Oost
worden op grond van de in dit MER gehanteerde berekeningsmethoden (hoofdstuk 7) enkele
duizenden
aanvaringsslachtoffers
per
jaar
verwacht.
Het
aantal
mogelijke
aanvaringsslachtoffers is bij de basisvarianten lager dan bij de compacte varianten. Bij
gelijke configuratie (6D of 8D) zijn de varianten met 3 MW of 4,5 MW windturbines vrijwel
vergelijkbaar. Echter, de 4,5 MW varianten scoren iets beter dan de 3 MW varianten. Dit is te
verklaren door het kleinere aantal windturbines.
De aanleg en verwijdering van het windpark zal tussen april en eind september leiden tot
verstoring van aanwezige vogels. Dit geldt vooral in de periode april/mei wanneer relatief
hoge dichtheden van gevoelige soorten zeevogels aanwezig zijn. Dit is een tijdelijk effect.
De kwalitatieve beoordeling van vogels is samen met de kwalitatieve beoordeling van
zeezoogdieren weergegeven in de samenvattende effecttabellen aan het einde van dit
hoofdstuk.
In de onderstaande tabellen zijn de jaarlijkse slachtoffers per alternatief per vogelgroep of
soort weergegeven. De eerste tabel geeft de absolute aantallen weer, de tweede als
percentages van hun populatieomvang en de derde als percentages van hun natuurlijke
populatiesterfte waarbij de vetgedrukte getallen boven de 0,1% uit komen. Dit wordt gezien
als de grens voor een niet te verwaarlozen effect. NB: die groepen en soorten waarvoor
geen slachtoffers worden verwacht zijn uit de tabel verwijderd.
Significante effecten op vogels zijn niet uit te sluiten. Een nadere analyse op significantie
t.a.v. de instandhoudingdoelstellingen van populaties uit Natura2000-gebieden vindt plaats in
de passende beoordeling.
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Jaarlijkse
aantallen
potentiële
aanvaringsslachtoffers
verschillende inrichtingsalternatieven Brown Ridge Oost

Soortgroep
Alkachtigen
Jan van gent
Ganzen en zwanen
Grote stern
Steltlopers
Landvogels
Noordse Stormvogel
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Stormmeeuw
Jagers

Basis 3 MW
61,6
138,7
0,2
1,7
1,0
109,9
57,8
1585,1
13,9
260,0
19,1
23,7
0,3

Compact 3 MW
108,1
243,4
0,4
3,0
1,8
193,0
101,4
2782,3
24,3
456,4
33,5
41,6
0,5

Basis 4,5 MW
43,0
97,0
0,2
1,2
0,7
76,9
40,4
1108,3
9,7
181,8
13,3
16,6
0,2

bij

de

Compact 4,5 MW
71,0
159,9
0,3
2,0
1,2
126,8
66,6
1827,7
16,0
299,8
22,0
27,3
0,3
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Percentages potentiële aanvaringsslachtoffers bij de verschillende
inrichtingsalternatieven Brown Ridge Oost ten opzichte van de omvang
van de betreffende populaties

Soortgroep

Populatie

*

1.900.0004000.000
900.000

Alkachtigen

Jan van gent
Ganzen en
**
zwanen
Grote stern
***
Steltlopers
****
Landvogels
Noordse
Stormvogel
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine
mantelmeeuw
Grote
mantelmeeuw
***
Stormmeeuw

Basis 3MW

Compact 3MW Basis 4,5MW

Compact
4,5MW

0,003

0,006

0,002

0,004

0,015

0,027

0,011

0,018

1.009.000

0,000

0,000

0,000

0,000

160.000
29.751.000
989.500.000

0,001
0,000
0,000

0,002
0,000
0,000

0,001
0,000
0,000

0,001
0,000
0,000

2.800.000

0,002

0,004

0,001

0,002

8.400.000
2.200.000

0,019
0,001

0,033
0,001

0,013
0,000

0,022
0,001

900.000

0,029

0,051

0,020

0,033

470.000

0,004

0,007

0,003

0,005

1.800.000
0,001
0,002
0,001
0,002
35.000*
Jagers
0,001
0,001
0,001
0,001
128.000
*
Het eerste getal is de omvang van broedexemplaren in aantallen individuen rond de Noordzee
[ICES 2001], het tweede getal is de omvang van de Europese populaties (www.bto.org of
www.birdlife.org). Voor de berekening is telkens de laagste schatting genomen.
**
Ganzen en zwanen is een optelsom van brandgans, grauwe gans, rotgans en kleine zwaan;
bron: 1% grenzen voor de soorten, tabel 9, Van Roomen et al. [2005], aangevuld met
gegevens uit www.bto.org/birdfacts.
***
De populatie steltlopers is een optelsom van 22 verschillende soorten; de houtsnip heeft al een
populatie van > 15 miljoen; bron: 1% grenzen voor de soorten, tabel 9, Van Roomen et al.
[2005], aangevuld met gegevens uit www.bto.org/birdfacts.
****
De populatie landvogels is een optelsom van 24 soorten [bron www.bto.org/birdfacts of
www.birdlife.org].
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Percentages potentiële aanvaringsslachtoffers bij de verschillende
inrichtingsalternatieven Brown Ridge Oost ten opzichte van de
natuurlijke sterfte van de betreffende populaties.
Natuurlijke sterfte
*
(resp.% en aantal)
9
171.000
6
54.000

Basisvariant
3MW

Compacte
variant 3MW

Alkachtigen
0,036
0,063
Jan van gent
0,257
0,451
Ganzen en
10
100.900
0,000
0,000
zwanen
Grote stern
15
24.000
0,007
0,013
Steltlopers
15
4.462.650
0,000
0,000
Landvogels
20
197.900.000
0,000
0,000
Noordse
6
168.000
0,034
0,060
stormvogel
Drieteenmeeuw 20
1.680.000
0,166
0,094
Zilvermeeuw
20
440.000
0,003
0,006
Kleine
0,144
0,254
20
180.000
mantelmeeuw
Grote
20
94.000
0,020
0,036
mantelmeeuw
Stormmeeuw
20
360.000
0,007
0,012
Jagers
10
3.500
0,008
0,014
* Sterftegetallen zijn overgenomen uit Garthe & Hüppop [2004]

Basisvariant
4,5MW

Compacte
variant 4,5MW

0,025
0,180

0,042
0,296

0,000

0,000

0,005
0,000
0,000

0,008
0,000
0,000

0,024

0,040

0,066
0,002

0,109
0,004

0,101

0,167

0,014

0,023

0,005
0,006

0,008
0,009

Effect op vogels in relatie tot de energieopbrengst
Wanneer het mogelijke aantal vogelslachtoffers wordt gerelateerd aan de netto
energieopbrengst blijkt een duidelijk verschil tussen de 3 MW en 4,5 MW varianten. Per
eenheid energie (GWh) scoren de 4,5 MW inrichtingsvarianten beter dan de 3 MW varianten.
Het aantal vogelslachtoffers in relatie tot de energieopbrengst is weergegeven in de
samenvattende effecttabel (tabel 5.25) in paragraaf 5.5.
Effect op vogels in relatie tot het ruimtegebruik
De oppervlakte van het plangebied is voor alle varianten gelijk (circa 35 km2). Het relateren
van het aantal vogelslachtoffers aan het ruimtegebruik, heeft daarmee geen toegevoegde
waarde ten opzichte van de absolute aantallen slachtoffers. Het aantal vogelslachtoffers per
oppervlakte eenheid is desondanks weergegeven in de samenvattende effecttabel (tabel
5.24) in paragraaf 5.5.
Landschap
De zichtbaarheid van het windpark wordt met name bepaald door de afstand van het
windpark tot de kust. Door de grote afstand van het windpark tot de kust (circa 74 km) is het
windpark vanaf de kust niet zichtbaar. Door de kromming van de aarde zullen in alle
varianten de windturbines wegvallen achter de horizon.
De aanleg, het onderhoud en de verwijdering van het windpark zijn merkbaar door de
aanwezigheid (zichtbaarheid) van werkschepen. Door de grote afstand van het windpark tot
de kust (circa 74 km) zijn deze schepen niet zichtbaar vanaf de kust. Daarnaast is het aantal
scheepsbewegingen met betrekking tot deze activiteiten klein ten opzichte van het totaal aan
scheepsbewegingen, dat zichtbaar is vanaf de kust.
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In tabel 5.4 is de kwalitatieve beoordeling weergegeven. In alle gevallen worden de effecten
op landschap als neutraal beoordeeld.
Tabel 5.4

Effectbeoordeling landschap

Toetsingscriterium
Zichtbaarheid

Basisvariant
3 MW
0

Compacte variant
3 MW
0

Basisvariant
4,5 MW
0

Compacte variant
4,5 MW
0

Effect op landschap in relatie tot de energieopbrengst
Het relateren van de zichtbaarheid van het windpark aan de energieopbrengst biedt geen
toegevoegde waarde omdat het windpark niet zichtbaar is vanaf de kust.
Effect op landschap in relatie tot het ruimtegebruik
De oppervlakte van het plangebied is voor alle varianten gelijk (circa 35 km2). Omdat ook de
zichtbaarheid van alle varianten gelijk is, biedt de zichtbaarheid per eenheid van ruimte (km2)
geen toegevoegde waarde.
Morfologie en hydrologie
Alle effecten op morfologie en hydrologie, die het gevolg zijn van de aanleg, het gebruik, het
onderhoud en de verwijdering van het windpark, zijn zeer beperkt van omvang en tijdelijk van
aard. Voor zover effecten optreden, zijn deze gering in vergelijking met de natuurlijke
dynamiek in het plangebied. Door de relatief geringe afmetingen van de funderingspalen en
het geringe aantal windturbines gaat het om zeer lokale veranderingen. De invloed beperkt
zich tot de directe omgeving (variërend van enkele meters tot maximaal 100 meter) van de
funderingspalen en is tijdelijk van aard. Er is geen/nauwelijks onderscheid tussen de 3 MW
en 4,5 MW varianten. In tabel 5.5 is de kwalitatieve beoordeling weergegeven.
Tabel 5.5

Effectbeoordeling morfologie en hydrologie

Toetsingscriterium
Golven
Waterbeweging
Waterdiepte en bodemvormen
Bodemsamenstelling
Troebelheid en waterkwaliteit
Sedimenttransport
Kustveiligheid

Basisvariant
3 MW
0
0
0
0
0
0
0

Compacte variant
3 MW
0
0
0
0
0
0
0

Basisvariant
4,5 MW
0
0
0
0
0
0
0

Compacte variant
4,5 MW
0
0
0
0
0
0
0

Effecten in relatie tot de energieopbrengst
Uit tabel 5.5 blijkt dat er geen relevante effecten optreden ten aanzien van morfologie en
hydrologie. Er zijn dan ook geen verschillen tussen de verschillende varianten.
Effecten in relatie tot het ruimtegebruik
De effecten zijn gering, lokaal en tijdelijk. De oppervlakte van het plangebied is bij alle
varianten gelijk. Het relateren van de effecten van het windpark aan het ruimtegebruik biedt
derhalve geen toegevoegde waarde.
Onderwaterleven
Uit de effectbeschrijving blijkt dat voor de meeste soorten tijdens de gebruiksfase naar
verwachting geen effecten optreden.
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Het afsluiten van het plangebied voor scheepvaart en de nieuwe vestigingsmogelijkheden op
het nieuw aangebrachte hard substraat (funderingspalen en erosiebescherming) is positief
voor macrobenthos. Ten aanzien van de effecten van onderwatergeluid en trillingen is nog
onvoldoende informatie beschikbaar. Met name de effecten op zeezoogdieren zijn nog
onvoldoende bekend. Wel kan op basis van beschikbare gegevens worden gesteld dat het
onderwatergeluid tijdens de aanleg en verwijdering van het windpark leidt tot (zware)
verstoring, waardoor dieren tijdelijk het gebied zullen verlaten of mijden. Dit aspect wordt dan
ook negatief beoordeeld. Er is nauwelijks onderscheid tussen de 3 MW en 4,5 MW turbines.
Echter het aantal windturbines is wel van invloed. Meer windturbines leidt naar verwachting
tot meer verstoring. Indien mitigerende maatregelen maximaal worden toegepast, zijn
(significante) effecten nog niet met zekerheid uit te sluiten. Een analyse op significantie vindt
plaats in de passende beoordeling. De effecten tijdens de aanleg zijn tijdelijk en herstel kan
optreden (alhoewel tot 100 procent nog niet zeker is).
In tabel 5.6 wordt een kwalitatieve effectbeoordeling gegeven. In de samenvattende
effecttabellen aan het einde van dit hoofdstuk wordt een uitgebreidere kwalitatieve
beoordeling voor zeezoogdieren gegeven. In de locatiespecifieke passende beoordeling
wordt nader ingegaan op significantie van effecten van onderwatergeluid op zeezoogdieren
en vissen.
Tabel 5.6

Effectbeoordeling onderwaterleven

Soorten
Gewone zeehond
(NL)
Grijze zeehond (NL)
Bruinvis (Noordzee)
Witsnuitdolfijn
Biomassa
macrobenthos
Diversiteit
macrobenthos
(aantal soorten)
Biomassa vissen
Diversiteit vissen
(aantal soorten)

BASISVARIANT 3 MW
Effect
Effect sterfte
verstoring
permanent
α
permanent

Huidige
situatie*

Effect tijdelijk
(aanleg en
verwijdering)

3.500

- (geluid)

Beperkt

Beperkt

Mogelijk***

1.500
350.000
7.500

- (geluid)
(geluid)
- (geluid))
- (verwijdering
habitat)

Beperkt
Beperkt
Beperkt
0/+ (aangroei
hard substraat)

Beperkt
Beperkt
Beperkt

Mogelijk***
Mogelijk***
Mogelijk***

0

Nee

- (verwijdering
soorten)

+ (hard
substraat)

0

Nee

- (geluid)

0/+ (refugium)

0/-

Mogelijk***

- (geluid)

0

0/-

Mogelijk***

12,5**
13
Onbekend
50
(kustzone)

Significant?
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Vervolg tabel 5.6

Soorten
Gewone zeehond
(NL)
Grijze zeehond (NL)
Bruinvis (Noordzee)
Witsnuitdolfijn
Biomassa
macrobenthos
Diversiteit
macrobenthos
(aantal soorten)
Biomassa vissen
Diversiteit vissen
(aantal soorten)
Soorten
Gewone zeehond
(NL)
Grijze zeehond (NL)
Bruinvis (Noordzee)
Witsnuitdolfijn
Biomassa
macrobenthos
Diversiteit
macrobenthos
(aantal soorten)
Biomassa vissen
Diversiteit vissen
(aantal soorten)
Soorten
Gewone zeehond
(NL)
Grijze zeehond (NL)
Bruinvis (Noordzee)
Witsnuitdolfijn
Biomassa
macrobenthos
Diversiteit
macrobenthos
(aantal soorten)
Biomassa vissen
Diversiteit vissen
(aantal soorten)

COMPACTE VARIANT 3 MW
Effect
Effect sterfte
verstoring
permanent
α
permanent

Huidige
situatie*

Effect tijdelijk
(aanleg en
verwijdering)

3.500

-/-- (geluid)

Beperkt

Beperkt

Mogelijk***

1.500
350.000
7.500

-/-- (geluid)
(geluid)
-/-- (geluid)
- (verwijdering
habitat)

Beperkt
Beperkt
Beperkt
0/+ (aangroei
hard substraat)

Beperkt
Beperkt
Beperkt

Mogelijk***
Mogelijk***
Mogelijk***

0

Nee

- (verwijdering
soorten)

+ (hard
substraat)

0

Nee

-/-- (geluid)

0/+ (refugium)

-

Mogelijk***

-/-- (geluid)

0

-

Mogelijk***

12,5**
13
Onbekend
50
(kustzone)

BASISVARIANT 4,5 MW
Effect
Effect sterfte
verstoring
permanent***
α
permanent

Significant?

Huidige
situatie*

Effect tijdelijk
(aanleg en
verwijdering)

3.500

0/- (geluid)

Zeer beperkt

Zeer beperkt

Mogelijk***

1.500
350.000
7.500

0/- (geluid)
0/- (geluid)
0/- (geluid)
- (verwijdering
habitat)

Zeer beperkt
Zeer beperkt
Zeer beperkt
0/+ (aangroei
hard substraat)

Zeer beperkt
Zeer beperkt
Zeer beperkt

Mogelijk***
Mogelijk***
Mogelijk***

0

Nee

- (verwijdering
soorten)

+ (hard
substraat)

0

Nee

0/- (geluid)

0/+ (refugium)

0/-

Mogelijk***

0/- (geluid)

0

0/-

Mogelijk***

12,5**
13
Onbekend
50
(kustzone)
Huidige
situatie*

COMPACTE VARIANT 4,5 MW
Effect tijdelijk
Effect
Effect sterfte
(aanleg en
verstoring
permanent***
α
verwijdering)
permanent

Significant?

Significant?

3.500

- (geluid)

Beperkt

Beperkt

Mogelijk***

1.500
350.000
7.500

- (geluid)
- (geluid)
- (geluid)
- (verwijdering
habitat)

Beperkt
Beperkt
Beperkt
0/+ (aangroei
hard substraat)

Beperkt
Beperkt
Beperkt

Mogelijk***
Mogelijk***
Mogelijk***

0

Nee

- (verwijdering
soorten)

+ (hard
substraat)

0

Nee

- (geluid)

0/+ (refugium)

0/-

Mogelijk***

- (geluid)

0

0/-

Mogelijk***

12,5**
13
Onbekend
50
(kustzone)
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Voor zeezoogieren is de huidige situatie de omvang van de populatie.
2
Asvrij drooggewicht/m
Significantie als gevolg van aanleg niet verwacht, maar niet uit te sluiten wegens kennis leemten en
cumulatieve effecten andere activiteiten. Omdat significante effecten niet zijn uit te sluiten, wordt een
passende beoordeling uitgevoerd naar de effecten van het windpark op de populaties uit de Natura2000 gebieden.
Eenheid: aantallen vogels

*
**
***

α

Effecten op zeezoogdieren in relatie tot de energieopbrengst
Wanneer het effect op zeezoogdieren wordt gerelateerd aan de energieopbrengst scoren de
compacte varianten beter dan de basisvarianten. Deze effecten zijn echter niet significant
verschillend per variant (zie de samenvattende effecttabel per eenheid opgewekte energie
aan het einde van dit hoofdstuk).
Effecten op zeezoogdieren in relatie tot het ruimtegebruik
Bij min of meer gelijkblijvende effecten en voor alle varianten een gelijke oppervlakte van het
plangebied, zijn de uitkomsten per oppervlakte eenheid niet significant verschillend (zie de
samenvattende effecttabel per oppervlakte eenheid aan het einde van dit hoofdstuk).
Scheepvaartveiligheid
In tabel 5.7 en tabel 5.8 zijn de belangrijkste resultaten samengevat van het onderzoek naar
de scheepvaartveiligheid voor de verschillende varianten.
Tabel 5.8 is het meest illustratief voor de keuze van de variant. De varianten met 4,5 MW
windturbines zijn het meest gunstig, omdat het aantal windturbines kleiner is en daardoor de
kans op een aanvaring/aandrijving per geïnstalleerde MW kleiner is. Per geïnstalleerd
vermogen is het scheepvaartrisico bij toepassing van 4,5 MW windturbines ongeveer 65%
kleiner dan bij toepassing van 3 MW windturbines.
Tabel 5.7

Verwachte aantal aanvaringen/aandrijvingen per jaar voor
beschouwde inrichtingsvarianten (inclusief hoogspanningsstation)
Aantal aanvaringen
(rammen) per jaar
RNschepen schepen

Aantal aandrijvingen
(driften) per jaar
RNschepen schepen

de

Inrichtingsvariant
Brown Ridge
Oost

Oppervlakte
2
[km ]

Energie
opbrengst
[MWh]

Aantal
turbines

3 MW

36,37

1093220

94

0,018584 0,008262 0,032289

0,00266

0,061795

4,5 MW

37,12

1083000

57

0,012044 0,004167 0,020238 0,001678

0,038127

Tabel 5.8

Inrichtingsvariant
Brown Ridge
Oost

Totaal
aantal per
jaar

Verwachte aantal aanvaringen/aandrijvingen per jaar per MWh voor de
beschouwde inrichtingsvarianten (inclusief hoogspanningsstation)
Aantal aanvaringen
(rammen)
per jaar per MWh
RNschepen schepen

Aantal aandrijvingen
(driften)
Totaal
per jaar per
per jaar per MWh
MWh
RNschepen schepen

Oppervlakte
2
[km ]

Energie
opbrengst
[MWh]

Aantal
turbines

3 MW

36,37

1093220

94

1,70E-08 7,56E-09 2,95E-08 2,43E-09

5,65E-08

4,5 MW

37,12

1083000

57

1,11E-08 3,85E-09 1,87E-08 1,55E-09

3,52E-08
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Wanneer ook de energieopbrengst per oppervlakte eenheid een belangrijk criterium is,
scoren de compacte varianten beter en scoort de 4,5 MW compacte variant beter dan de
3 MW compacte variant, omdat bij toepassing van de 4,5 MW windturbine de
energieopbrengst hoger is.
De kans op persoonlijk letsel bij een aanvaring en aandrijving is bijzonder klein. Er wordt dan
ook ruimschoots voldaan aan de criteria voor extern risico, zowel het individueel als het
groepsrisico.
Voor bunkerolie en ladingolie samen neemt voor de 3 MW variant de kans op een uitstroom
in de EEZ toe met 0,55%. Bij de berekening van de eventuele uitstroom van olie is uitgegaan
van een worst case benadering. Omdat het aandeel tankers met een dubbele scheepswand
toeneemt, zal de kans op uitstroom van olie na een aandrijving met een windturbine in de
toekomst verder afnemen.
Voor de 4,5 MW variant is de kans op uitstroom lager vanwege het kleinere aantal
windturbines.
De sleepboot De Waker kan een deel van de aandrijvingen voorkomen. In Hoofdstuk 11 is
dit nader toegelicht. De Waker ligt bij een windkracht vanaf 5 Bft op station nabij het Texelverkeersscheidingsstelsel. Door de inzet van De Waker vanaf deze positie kan 58% van het
aantal aandrijvingen voorkomen worden.
Op basis van de bovenstaande resultaten en conclusies, kan de volgende relatieve
effectbeoordeling worden gegeven aan de verschillende inrichtingsvarianten.
Tabel 5.9

Effectbeoordeling scheepvaartveiligheid

Kans op aanvaringen en
aandrijvingen

3 MW
basisvariant

3 MW
compacte variant

4,5 MW
basisvariant

4,5 MW
compacte variant

-

--

0/-

-

Uit de bovenstaande effectbeoordeling blijkt dat de 3 MW compacte variant vanwege de
relatief grote dichtheid aan windturbines relatief gezien het minste scoort. Voor het aspect
scheepvaartveiligheid geldt dat de variant met het kleinste aantal windturbines het meest
gunstig is, dit is in absolute zin de 4,5 MW basisvariant.
Effect op scheepvaartveiligheid in relatie tot de energieopbrengst
Wanneer de effecten worden gerelateerd aan de energieopbrengst, scoren de 4,5 MW
varianten beter dan de andere varianten.
Tabel 5.10

Effectbeoordeling scheepvaartveiligheid per eenheid energieopbrengst

Kans op aanvaringen en
aandrijvingen

3 MW
basisvariant

3 MW
compacte variant

4,5 MW
basisvariant

4,5 MW
compacte variant

-

-

0/-

0/-

Effect op scheepvaartveiligheid in relatie tot het ruimtegebruik
Het relateren van de effecten van het windpark op scheepvaartveiligheid aan het
ruimtegebruik biedt geen toegevoegde waarde omdat het oppervlak van het plangebied bij
alle varianten gelijk is (circa 35 km2).
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Straalpaden
Windpark Brown Ridge Oost wordt niet doorsneden door een straalpad. Er is dus geen
sprake van een effect op straalpaden, dit is weergegeven in tabel 5.11.
Tabel 5.11

Effectbeoordeling straalpaden

Effect op straalpaden

3 MW
basisvariant
0

3 MW
compacte variant
0

4,5 MW
basisvariant
0

4,5 MW
compacte variant
0

Effect op straalpaden in relatie tot de energieopbrengst
Het relateren van de effecten van het windpark aan de energieopbrengst biedt geen
toegevoegde waarde omdat het windpark geen straalpaden beïnvloedt.
Effect op straalpaden in relatie tot het ruimtegebruik
Het relateren van de effecten van het windpark aan het ruimtegebruik biedt ook geen
toegevoegde waarde omdat het windpark geen straalpaden beïnvloedt.
Radar
Windpark Brown Ridge Oost heeft naar verwachting geen effect op radar. Het windpark valt
geheel buiten het bereik van de vaste radarstations. In tabel 5.12 is de kwalitatieve
beoordeling weergegeven.
Tabel 5.12

Effectbeoordeling radar
3 MW
basisvariant
0

Effect op radar

3 MW
compacte variant
0

4,5 MW
basisvariant
0

4,5 MW
compacte variant
0

Effect op radar in relatie tot de energieopbrengst
Omdat het windpark geen effect heeft op de radar, biedt het relateren van de effecten van
het windpark aan de energieopbrengst geen toegevoegde waarde.
Effect op radar in relatie tot het ruimtegebruik
Het relateren van de effecten van het windpark op radar aan het ruimtegebruik biedt geen
toegevoegde waarde omdat het oppervlak van het plangebied bij alle varianten gelijk is
(circa 35 km2).
Vliegverkeer
Omdat het windpark niet nabij een gebied met olie- en gasplatforms gepland is, zijn geen
effecten te verwachten voor het helikopterverkeer van en naar deze platforms. In tabel 5.13
is dit weergegeven.
Tabel 5.13

Effectbeoordeling vliegverkeer

Effect op
helikopterverkeer

3 MW
basisvariant

3 MW
compacte variant

4,5 MW
basisvariant

4,5 MW
compacte variant

0

0

0

0
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Effecten op vliegverkeer in relatie tot de energieopbrengst
Er is geen effect van Windpark Brown Ridge Oost op het vliegverkeer te verwachten en
daarom geeft het relateren hiervan aan de energieopbrengsten geen toegevoegde waarde.
Effecten op vliegverkeer in relatie tot het ruimtegebruik
Het relateren van de effecten van het windpark op vliegverkeer aan het ruimtegebruik biedt
geen toegevoegde waarde omdat het oppervlak van het plangebied bij alle varianten gelijk is
(circa 35 km2).
Andere gebruiksfuncties
Het windpark heeft nauwelijks effecten op de bestaande gebruiksfuncties (zie tabel 5.14). Dit
komt doordat bij de locatiekeuze reeds rekening is gehouden met de in het gebied aanwezige gebruiksfuncties. Circa 0,03% van het beviste oppervlak wordt gesloten voor, c.q.
onttrokken aan, de visserij. Daarmee is het effect van het windpark op de visserij zodanig
beperkt dat dit effect neutraal wordt beoordeeld.
Het windpark heeft ook vrijwel geen effecten op de recreatie, omdat het windpark geplaatst
wordt buiten de 20 km brede zone parallel aan de kust waar de meeste recreatievaartuigen
gebruik van maken en omdat het windpark niet zichtbaar zal zijn vanaf de kust.
Tabel 5.14

Effectbeoordeling andere gebruiksfuncties

Toetsingscriterium
Visserij
Militaire gebieden
Olie- en gaswinning
Zand- en schelpenwinning
Baggerstort
Kabels en leidingen
Recreatie
Cultuurhistorie/archeologie
Overige ontwikkelingen

3 MW
basisvariant
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3 MW
compacte variant
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,5 MW
basisvariant
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,5 MW
compacte variant
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Effecten op andere gebruiksfuncties in relatie tot de energieopbrengst
Uit de effectbeoordeling blijkt dat alle toetsingscriteria neutraal worden beoordeeld. Omdat er
geen effecten verwacht worden, biedt het geen toegevoegde waarde om deze te relateren
aan de energieopbrengst.
Effecten op andere gebruiksfuncties in relatie tot het ruimtegebruik
Het relateren van de effecten op andere gebruiksfuncties als gevolg van het windpark aan
het ruimtegebruik biedt geen toegevoegde waarde omdat het oppervlak van het plangebied
bij alle varianten gelijk is (circa 35 km2).
Energieopbrengst en vermeden emissies
De hoeveelheid vermeden emissies is gerelateerd aan de energieopbrengst, waardoor de
compacte varianten beter scoren dan de basisvarianten.
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Effectbeoordeling energieopbrengst (MWh) en vermeden emissies (ton)

Toetsingscriterium
netto energieopbrengst
(MWh)
vermeden CO2 emissie
(ton CO2)
vermeden NOx emissie
(ton NOx)
vermeden SO2 emissie
(ton SO2)

3 MW
basisvariant
+
1.093.300
+
656.300
+
645
+
306

3 MW
compacte variant
++
1.727.000
++
1.036.700
++
1019
++
484

4,5 MW
basisvariant
+
1.083.000
+
650.100
+
639
+
303

4,5 MW
compacte variant
++
1.607.400
++
965.000
++
949
++
450

Effecten in relatie tot het ruimtegebruik
Bij de effectbeoordeling in relatie tot het ruimtegebruik blijkt, dat zowel de energieopbrengst
als de vermeden emissies per eenheid ruimtegebruik (km2) bij de compacte varianten
duidelijk hoger liggen dan bij de beide basisvarianten.
Tabel 5.16

Effectbeoordeling energieopbrengst en vermeden emissies per eenheid
ruimtegebruik

Toetsingscriterium
netto energieopbrengst
2
(MWh/km )
vermeden CO2 emissie
2
(ton CO2/km )
vermeden NOx emissie
2
(ton NOx/km )
vermeden SO2 emissie
2
(ton SO2/km )

3 MW
basisvariant
+
31.200
+
13.400
+
13
+
6

3 MW
compacte variant
++
49.300
++
21.200
++
21
++
10

4,5 MW
basisvariant
+
31.000
+
13.300
+
13
+
6

4,5 MW
compacte variant
++
45.900
++
19.700
++
19
++
9

5.2.2
Vergelijking van de varianten voor het kabeltracé
Bij de vergelijking van de varianten voor het kabeltracé naar de kust treden geen
noemenswaardige verschillen in effecten op. Het enige effect dat optreedt, hangt samen met
de aanleg, het onderhoud en de verwijdering van de kabels. Tijdens deze werkzaamheden
treedt slechts (tijdelijk) een beperkte verstoring op. De variant met aanlanding bij IJmuiden,
locatie Noordwijk, heeft het kortste kabeltracé op zee. Op land zijn de kabeltracés bijna even
lang (6 km bij aanlanding in IJmuiden en 5 km bij aanlanding op de Maasvlakte). De variant
met aanlanding in IJmuiden, locatie Noordwijk, scoort in theorie dus iets beter.
5.2.3
Vergelijking van de varianten voor de transformatorstations
De transformatorstations uit het voorkeursalternatief zijn in het midden van het windpark
geplaatst. De kans op scheepsaanvaringen en –aandrijvingen met de transformatorstations
zijn hier het kleinst in vergelijking met andere locaties binnen de begrenzing van het
windpark. Een bijkomende reden voor de plaatsing van de transformatorstations centraal in
het windpark is de minimale lengte van de in dat geval benodigde parkbekabeling.
Een alternatief voor de plaatsing van de transformatorstations is plaatsing in het oostelijke
deel van het windpark (coördinaten UTM ED50 OHVS1: x= 534.941 en y=5.841.948;
OHVS2: x= 531.817 en y= 5.837.993). Transformatorstations op deze plaatsen betekent een
plaatsing dichter bij de aanlandingsplaatsen IJmuiden en de Maasvlakte.
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De kabellengte vanaf de transformatorstations naar de aanlandingsplaats neemt daardoor af.
Deze plaatsing betekent wel dat de kabellengte binnen het windpark aanzienlijk toeneemt.
Het alternatief voor plaatsing van de transformatorstations betekent dat de afstand tot de
clearways verandert. Met name de afstand tot de belangrijke clearway Scheepvaartroute
Zuid neemt af, wat niet wenselijk is. Daarnaast liggen de alternatieve locaties van de
transformatorstations meer aan de rand van het windpark, wat een grotere kans op
aanvaring geeft.
Op basis van bovenstaande hebben de oorspronkelijke plaatsen van de
transformatorstations de voorkeur boven de alternatieven. De transformatorstations zijn op
deze wijze namelijk zo ver als mogelijk van de grenzen van het windpark gelegen. Aanvaring
met een transformatorstation kan niet alleen voor het betreffende schip, maar ook voor de
continuering van de elektriciteitsproductie ernstige negatieve gevolgen hebben. Daarnaast
betekent een kortere kabellengte een kleiner verstoord oppervlak en dus minder effecten op
bodemleven bij de aanleg.
5.3
Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA)
5.3.1
De inrichtingsvarianten van het windpark
Het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) wordt gedefinieerd als het
inrichtingsalternatief waarbij de negatieve milieueffecten het kleinst zijn en de positieve
milieueffecten het grootst. Voor het bepalen van het MMA zijn alleen die milieueffecten van
belang, die significant verschillen voor de diverse varianten. Daarom worden slechts die
toetsingscriteria beschouwd waarvan de beoordeling per variant significant verschilt (zie
tabel 5.17). Omdat er vaak geen duidelijk onderscheid is tussen de verschillende varianten,
wordt bij het bepalen van het MMA gekeken naar de totale effecten in absolute zin en naar
de effecten per eenheid van energie.
De kwalitatieve beoordeling van de effecten per eenheid oppervlakte zijn gelijk aan de
kwalitatieve beoordeling van de absolute effecten omdat de oppervlakte van het windpark in
alle varianten gelijk is. Daarom is geen aparte tabel met onderscheidende toetsingscriteria
per km2 opgenomen.
MMA op basis van de totale effecten
In tabel 5.17 zijn de toetsingscriteria weergegeven waarvan de beoordeling per variant
significant verschilt. Hierbij is, voor zover relevant, onderscheid gemaakt tussen aanleg,
gebruik en verwijdering.
Tijdens aanleg en verwijdering van het windpark zijn er geen effecten op vogels te
verwachten. Voor alle varianten zijn deze aspecten als neutraal beoordeeld.
Voor het aanvaringsrisico voor vogels tijdens het gebruik van het windpark is een verschil
vastgesteld tussen de compacte varianten en de basisvarianten. Bij de 3 MW en 4,5 MW
basisvarianten ligt het verwachte aantal aanvaringsslachtoffers lager dan bij de compacte
varianten. Wat betreft scheepvaartveiligheid zijn er geen significante effecten te verwachten
tijdens de aanleg en verwijdering van het windpark. Tijdens het gebruik zijn er wel effecten te
verwachten. De 3 MW compacte variant scoort slechter dan de overige varianten als gevolg
van de grotere dichtheid van de windturbines.
De 3 MW en 4,5 MW compacte varianten scoren duidelijk beter wat betreft energieopbrengst
en vermeden emissies, vanwege de hogere energieopbrengsten bij deze varianten.
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Effectbeoordeling onderscheidende toetsingscriteria (absolute zin)

Toetsingscriterium
Vogels
Aanvaringsrisico
- aanleg
- gebruik
- verwijdering
Onderwaterleven
Onderwatergeluid
- aanleg
- gebruik
- verwijdering
Scheepvaartveiligheid
Risico op aandrijvingen en aanvaringen
- aanleg
-gebruik
- verwijdering
Energieopbrengst
en vermeden emissies
- netto energieopbrengst
- vermeden CO2 emissie
- vermeden SO2 emissie
- vermeden NOx emissie

3 MW
3 MW
4,5 MW
4,5 MW
basisvariant compacte variant basisvariant compacte variant

0
0

0
0

0
0/0

0
0

0/0/-

-/--

0/0/0/-

0/0/-

0
0

0
-0

0
0/0

0
0

+
+
+
+

++
++
++
++

+
+
+
+

++
++
++
++

Op basis van de bovenstaande beschouwing kan gesteld worden dat compacte varianten
beter scoren op het aspect energieopbrengst en vermeden emissies. Op de overige
aspecten scoren de compacte varianten in het algemeen slechter dan de basisvarianten.
Omdat de 4,5 MW basisvariant een kleinere negatieve invloed heeft op vogels,
onderwaterleven en scheepvaartveiligheid dan de overige varianten, wordt de 4,5 MW
basisvariant gezien als Meest Milieuvriendelijke Alternatief in absolute zin. In dit geval wegen
de aspecten vogels, onderwaterleven en scheepvaartveiligheid zwaarder dan
energieopbrengst en vermeden emissies, die bovendien voor alle varianten significant
positief uitvallen.
De plaatsing van de transformatorstations in het centrum van het windpark is met name
gekozen op grond van scheepvaartveiligheid. Een andere plek, meer aan de rand van het
windpark, leidt tot grotere risico’s voor de scheepvaart én daarmee ook tot grotere risico’s
voor de leveringszekerheid van de geproduceerde en aan het landelijk hoogspanningsnet te
leveren elektrische energie. De effecten van de transformatorstations op de andere aspecten
zijn onafhankelijk van de plaats in het windpark. Het plaatsen van de transformatorstations in
het midden van het windpark betekent ook een zo kort mogelijke kabellengte binnen het
windpark, waardoor de milieueffecten bij deze opstelling het kleinst zijn.
Er zijn daarnaast variaties in het ontwerp van het transformatorstation mogelijk, maar dit is
weinig relevant voor het MER. De milieueffecten zullen namelijk niet onderscheidend zijn
voor de verschillende ontwerpen.
MMA op basis van de effecten per eenheid van energie
Bij het bepalen van het MMA op basis van de effecten per eenheid energieopbrengst
ontstaat een iets ander beeld. Hieronder wordt nader ingegaan op de effecten per eenheid
energieopbrengst voor die toetsingscriteria waarbij onderscheid bestaat tussen de vier
inrichtingsvarianten.
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De energieopbrengst en vermeden emissies zijn daarom niet behandeld. Deze zijn immers
berekend vanuit de energieopbrengst en wanneer dit weer teruggerekend wordt, verschillen
deze niet per variant. De effectbeoordeling van de onderscheidende toetsingscriteria per
eenheid energieopbrengst is weergegeven in tabel 5.18.
Tabel 5.18

Effectbeoordeling onderscheidende toetsingscriteria per MWh

Toetsingscriterium
Vogels
Aanvaringsrisico
- aanleg
- gebruik
- verwijdering
Onderwaterleven
Onderwatergeluid
- aanleg
- gebruik
- verwijdering
Scheepvaartveiligheid
Risico op aandrijvingen
en aanvaringen
- aanleg
- gebruik
- verwijdering

3 MW
basisvariant

3 MW
compacte variant

4,5 MW
basisvariant

4,5 MW
compacte variant

0
0

0
0

0
0/0

0
0/0

0/0/-

0/0/-

0/0/0/-

0/0/0/-

0
0

0
0

0
0/0

0
0/0

Wanneer voor de aspecten vogels, onderwaterleven en scheepvaartveiligheid het aantal
aanvaringsslachtoffers per eenheid van energie (MWh) wordt beschouwd, scoren de 4,5 MW
varianten beter dan de 3 MW varianten. Dit is te verklaren door het grotere turbinevermogen
van de 4,5 MW turbines.
Afweging
Om tot een beoordeling van het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) te komen, is het
van belang de beschreven alternatieven te waarderen in energierendement. Hiermee samen
hangt de reductie in emissies die het windpark bereikt door duurzame energie te produceren.
Wat dit aspect betreft geldt voor de gebruiksfase: hoe hoger de energieopbrengst van het
windpark, des te meer emissiereductie, dus gunstiger. De compacte 3 MW variant scoort op
dit aspect dan ook het meest gunstig. Het wordt echter niet uitgesloten dat bij de compacte
varianten de hoge dichtheid van turbines tot ongewenste zogeffecten leiden, wat leidt tot een
lagere energieopbrengst (en dus lagere emissiereductie) dan verwacht. Tijdens de aanlegen verwijderingfase is er geen verschil tussen de varianten m.b.t. emissies.
Daarnaast verschillen de alternatieven in de effecten op het aspect vogels tijdens de
gebruiksfase. Met name het grotere rotoroppervlak in combinatie met een hoge dichtheid
levert meer risico’s op voor aanvaringen. Het aantal turbines (hoge dichtheid) blijkt hierbij de
zwaarst wegende factor te zijn.
In absolute zin is daarom het alternatief waarbij de “ingreep” het kleinst is, het meest gunstig
of het minst ongunstig voor vogels.
Uit de samenvattende effecttabellen blijkt dat het berekende aandeel dat van de
vogelpopulatie in de zuidelijke Noordzee tijdens de gebruiksfase van het windpark in botsing
komt met een windturbine zeer klein is.
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Mogelijke negatieve effecten doen zich voor bij de jan van gent met maximaal 0,451 procent
additionele mortaliteit in de 3 MW compacte variant. Ook bij de kleine mantelmeeuw
(maximaal 0,254% additionele mortaliteit in de 3 MW compacte variant) en de
drieteenmeeuw (maximaal 0,166% additionele mortaliteit in de 3 MW compacte variant) heeft
het windpark mogelijk een negatief effect. Ten opzichte van andere mortaliteitsfactoren is dit
laag. Echter, significante effecten kunnen op voorhand niet worden uitgesloten. Een nadere
analyse op significantie vindt plaats in de passende beoordeling.
Ten aanzien van het aspect vissen en zeezoogdieren wordt opgemerkt dat de verschillende
alternatieven tijdens de aanleg-, gebruiks- en verwijderingfase afhankelijk zijn van het aantal
windturbines. De effecten zijn het grootst bij de variant met de meeste windturbines: de
3 MW compacte variant. M.b.t. de fasen kan gesteld worden dat de meeste effecten
verwacht worden tijdens de aanleg van het windpark. Een nadere analyse op significantie
van deze effecten vindt plaats in de passende beoordeling.
Op het aspect geomorfologie zijn de verschillende alternatieven tijdens de aanlegfase, de
gebruiksfase en de verwijderingfase ook onderscheidend te noemen. Hier geldt hoe meer
windturbines, hoe meer effect. Echter, het voor het windpark benodigde oppervlak bedraagt
slechts 0,0001% van het NCP en is hiermee verwaarloosbaar. Van hieruit worden alle
varianten tijdens de verschillende fasen beoordeeld met een “0”.
Voor het aspect scheepvaartveiligheid geldt dat een kleiner aantal turbines tot minder
effecten leidt. Op het aspect scheepvaartveiligheid scoort daarom de basisvariant 4,5 MW in
absolute zin het meest gunstig tijdens de gebruiksfase. De compacte 3 MW komt hier het
minst gunstig naar voren. Tijdens de aanleg en verwijderingfase zijn de effecten nauwelijks
onderscheidend.
Wanneer de effecten per eenheid van energie bekeken worden, scoren de 4,5 MW varianten
op alle aspecten beter dan de 3 MW varianten.
Conclusie MMA
Op grond van de analyse uit het voorgaande zou het Meest Milieuvriendelijke Alternatief
(MMA), volgens de huidige kennis voor het windpark bestaan uit de volgende contouren:
•
Zo veel mogelijk capaciteit per turbine;
•
Voldoende afstand tussen de windturbines voor optimale energieopbrengst per
windturbine;
•
Een transformatorstation in het midden van het park (beperkt kabeleffecten en
scheepvaartrisico’s);
•
Bij de aanleg sterk rekening houden met mitigerende maatregelen voor in elk geval
zeezoogdieren.
Doordat het onderscheid tussen de verschillende varianten niet groot is, is het maken van
een totaalafweging moeilijk.
Echter, op grond van bovenstaande conclusies lijkt gerechtvaardigd, dat een park met een
kleiner aantal windturbines met een groot vermogen (meer emissiereductie) en optimale
afstand tussen de turbines, het meest milieuvriendelijk is. Van hieruit wordt de 4,5 MW
basisvariant tot meest milieuvriendelijk alternatief benoemd.
Of dit daadwerkelijk zo is, is onder meer afhankelijk van reeds beschreven onzekerheden
met betrekking tot de effecten. Tevens dient in ogenschouw genomen te worden dat de
productie van grote 4,5 MW turbines nog in de prototypefase verkeert.
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De vraag is of het mogelijk is over enkele jaren dergelijke turbines daadwerkelijk in productie
te nemen. Voorts kan in de compacte varianten de dichtheid van turbines tot ongewenste
zogeffecten leiden. Om deze redenen gaat E-Connection vooralsnog uit van de 3 MW
basisvariant bij realisatie van het windpark. Vanzelfsprekend zullen de milieueffecten tijdens
aanleg, gebruik en verwijdering zoveel mogelijk gemitigeerd worden zoals beschreven in dit
MER.
5.3.2
De varianten voor het kabeltracé
Bij de vergelijking van de varianten voor het kabeltracé naar de kust treden geen
noemenswaardige effecten op. Het enige (beperkte) effect hangt samen met de aanleg, het
onderhoud en de verwijdering van de kabels. Er treedt dan tijdelijk enige verstoring op.
Bepalend voor een eventueel onderscheid is de lengte van het tracé. De variant waarbij het
kabeltracé aanlandt bij IJmuiden, locatie Noordwijk, scoort in theorie iets beter omdat het
totale kabeltracé korter is dan het tracé met een aanlanding op de Maasvlakte.
5.3.3 De varianten voor de transformatorstations
Als MMA voor de transformatorstations is een plaatsing in het midden van het windpark
gerechtvaardigd vanwege de kleinere effecten op scheepvaartveiligheid en een kortere
kabellengte ten opzichte van plaatsing meer aan de rand van het windpark.
5.4
Mitigerende en compenserende maatregelen
5.4.1
Mitigerende maatregelen
Om de nadelige effecten van de windparken te beperken, kunnen mitigerende maatregelen
worden getroffen. Mitigerende maatregelen kunnen tijdens de verschillende fasen van het
project, namelijk aanleg (bouw en transport), gebruik (gebruik, beheer en onderhoud) en
beëindiging (afbraak en verwijdering) toegepast worden. Naast de verschillende fasen zijn
ook voor de verschillende onderdelen (turbines en kabels) van het windpark mitigerende
maatregelen denkbaar. Er zijn geen mitigerende maatregelen voor het transformatorstation
noodzakelijk. De voorgestelde opstelling in het midden van het park is vanwege minimale
kabellengte en scheepvaartrisico’s het meest milieu vriendelijk. De minimale kabellengte leidt
tot de minste effecten op het milieu. In deze paragraaf zal een uiteenzetting gegeven worden
van mogelijke mitigerende maatregelen. Maatregelen om de effecten van het windpark te
beperken die al in het voorgenomen initiatief verwerkt zijn, worden niet in dit hoofdstuk
behandeld (bijvoorbeeld erosiebescherming en de markering van het windpark).
Vooraf zij vermeld dat over de daadwerkelijke effecten van windturbines op zee nog weinig
feitenmateriaal beschikbaar is. Uit de monitoringsprogramma's van bijvoorbeeld Near Shore
Wind Park en Q7-WP in Nederland en daarnaast buitenlandse studies moeten effecten op
langere termijn nog blijken. Daarmee is ook gezegd dat over de effectiviteit van mitigerende
maatregelen nog minder bekend is. Het onderstaande is dan ook meer een schets van
oplossingsrichtingen waaraan men kan denken dan dat deze op feiten en ervaringen zijn
gebaseerd.
Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van resultaten van monitoringsstudies op Europees
niveau. Deze resultaten zijn verzameld in de rapportage "Concerted Action for Offshore Wind
Energy Deployment (COD), principal findings 2003-2005" en in de reportages van het Near
Shore Wind Park die gebundeld zijn in het "Overall report baseline studies Near Shore Wind
Farm (NSW), Environmental aspects and recommendations for effect monitoring, 2006".
Daarnaast is gebruik gemaakt van actueel buitenlands onderzoek van onder andere de
windparken Horns Rev en Nysted in Denemarken en North Hoyle in de UK.
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Vogels
De meest effectieve maatregel ter beperking van risico's is bij de planfase, de vermijding van
beschermde gebieden en migratierouten van vogels. Daarnaast kan een aantal
inrichtingsmaatregelen getroffen worden.
Afstemmen tijdstip aanlegwerkzaamheden op broedseizoen en seizoenstrek
Omdat de aanleg maar een tijdelijke verstoring of vernietiging betreft kan door de juiste
keuze van het tijdstip van de werkzaamheden een groot deel van de verstoringen voorkomen
worden. Het betreft hier de gebruikelijke mitigerende maatregelen welke in principe bij alle
ruimtelijke ontwikkelingen toegepast worden. Verstoring van de broedvogels aan land wordt
voorkomen door hier buiten het broedseizoen te werken. De verstoring van pleisterende
kustvogels wordt voorkomen door in de nazomer en herfst te werken voordat deze soorten in
het gebied aankomen.
Mocht het niet mogelijk zijn om de werkzaamheden buiten deze perioden af te ronden, dan
dienen de werkzaamheden zoveel mogelijk op een relatief kleine plaats tegelijk uitgevoerd te
worden, waardoor het te verstoren gebied zo klein mogelijk wordt gehouden.
Detectiekans vergroten door zicht en hoorbaarheid
Om de risico's voor vogels te minimaliseren, is een aantal technische aanpassingen aan een
windturbine mogelijk. Het betreft enerzijds de vergroting van de mogelijkheden voor vogels
om turbines op te merken (te zien of te horen, de detectiekans) waardoor langstrekkende
vogels kunnen uitwijken. Voor langsvliegende vogels is dit positief.
Voor vogels die het gebied als rust- of foerageergebied zouden willen gebruiken, zou dit
mogelijk negatief kunnen uitwerken door de mogelijk grotere verstorende werking die van
zulke aangepaste windturbines uitgaat. Het is echter vooralsnog onbekend wat eventuele
sturende factoren zijn bij de verstorende werking van windturbines. Aangenomen dat het
vergroten van de detectiekans van turbines bijdraagt aan het minimaliseren van effecten op
vogels, kan een aantal aandachtspunten genoemd worden.
Door de windturbines te schilderen in een kleur die vooral in donkere situaties goed opvalt,
wordt de zichtbaarheid vergroot. Nadere gegevens over kleurtypen en de eventuele effecten
zijn nauwelijks voorhanden. Het verlichten van de windturbines zelf is waarschijnlijk
contraproductief omdat vogels in donkere situaties door heldere Iichtpunten kunnen worden
aangetrokken, waarmee het gevaar groter wordt. Over het aanlichten van windturbines (van
afstand) en de mogelijke effecten op de zichtbaarheid voor vogels, zijn onvoldoende
gegevens bekend. Het aanbrengen van reflecterende verflagen Iijkt vooralsnog niet zinvol. In
zonnige omstandigheden kunnen de windturbines goed worden waargenomen. In donkere of
mistige omstandigheden, wanneer de risico's het grootst zijn, hebben de reflecterende
materialen waarschijnlijk geen effect. Een lichte en opvallende kleur is in die situaties
vermoedelijk zinvoller.
Wanneer windturbines hoorbaar zijn voor vogels, is de detectiekans in donkere nachten
waarschijnlijk groter dan de detectiekans bij geluidsarme turbines.
Om deze reden is het aan te bevelen de hoorbaarheid niet teveel te beperken. Over optimale
geluidsniveaus en geluidssterkten en over de impact hiervan op vogels in het veld
(detectiekans) zijn geen goede gegevens beschikbaar.
Een andere mogelijkheid is wellicht de turbines hoorbaar te maken door geluid uit te zenden.
Op het land zijn op enkele plaatsen gunstige ervaringen opgedaan met gebruik van ultrasoon
geluid voor het verjagen van vogels. Dit zou echter voor toepassing bij offshore windturbines
(en andere offshore installaties) goed onderzocht moeten worden.
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Een belangrijke vraag is of dit ook op grotere afstand werkt (vogels moeten tijdig
gewaarschuwd worden, niet als ze al vlakbij de turbine zijn). Een proefopstelling en
gedragsmetingen aan vogels zijn noodzakelijk. Ook de mogelijke negatieve neveneffecten
van een groot aantal ultrasone geluidbronnen (bijvoorbeeld voor zeezoogdieren) dienen
goed te worden bekeken.
Oriëntatie en opstellingsvorm van het park afstemmen op lokale vliegroutes
Om aanvaringskansen te verminderen kunnen tevens variaties in de vorm van het windpark
gedaan worden. Er kan gevarieerd worden door het windpark in een vierkant op te stellen of
juist ruitvormig. De aanvaringskansen zijn zo klein mogelijk wanneer het park parallel aan de
overheersende vliegrichting (naar aantallen in het algemeen of naar aantallen van een
specifiek te beschermen soort) wordt geplaatst.
Doordat gegevens over de overheersende vliegrichting (algemeen en naar soort)
onvoldoende beschikbaar zijn (zoals voor zeevogels), is het echter in dit stadium van de
planvorming niet mogelijk om een voorkeur uit te spreken over de oriëntatie van het
windpark.
Turbines tijdelijk uitzetten in extreme situaties
Daarnaast kunnen aanvaringskansen verminderd worden door de windturbines tijdelijk
buiten werking te stellen gedurende periodes wanneer zich extreme situaties voordoen voor
vogels. Te denken valt aan seizoenstrek van bepaalde soorten.
Een andere mogelijkheid om de aanvaringskansen te beperken zijn maatregelen die de
barrièrewerking verminderen. Aan de andere kant kunnen aanvaringen juist voorkomen
worden door de barrièrewerking te versterken en de vogels zo buiten het windpark te
houden. Zonder aanvullend onderzoek biedt de inpassing van deze maatregelen echter
onvoldoende garantie op succes.
Onderwaterleven
De effecten van het windpark op het onderwaterleven zijn zowel positief als negatief. De
positieve effecten kunnen met aanvullende maatregelen versterkt worden. De negatieve
effecten kunnen beperkt worden door het treffen van mitigerende maatregelen.
Instellen van een refugium
Het instellen van een refugium door het uitsluiten van visserij kan als mitigerende maatregel
fungeren. Een refugium kan de natuurwaarden op een locatie versterken. Dat betekent in
beginsel dat het voor het onderwaterleven een voordeel kan zijn als het windpark op de
meest waardevolle locatie ligt.
Substraatoppervlak aanpassen
Uitgaande van een (voorzichtig) positieve waardering van een hard-substraatgemeenschap,
kunnen aanpassingen aan het substraatoppervlak de stabiliteit van een dergelijke
gemeenschap bevorderen. Te denken valt aan het creëren van ruwe oppervlakken en
poreuze substraattypen in de getijdenzone.
Aanpassen van de kabel om magnetische en elektrische velden te beperken
Door het aanpassen van de kabel om magnetische en elektrische velden te beperken,
worden de effecten van de kabel op onder andere kraakbeenvissen verminderd. Er zijn
echter nog niet voldoende kennis en mogelijkheden om dit toe te kunnen passen.
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Geluidsproductie
Aanleg- en sloopfase
Geconstateerd is dat het heien van de monopalen van de windturbines met een dieselblok
de hoogste, en potentieel schadelijkste, geluidsdrukniveaus in de aanlegfase veroorzaakt.
Mogelijkheden om deze geluidsniveaus te verlagen dan wel de effecten daarvan te
voorkomen, zijn met name:
•
Bellengordijnen
Door het toepassen van een zogenaamd bellengordijn rond de plaats waar wordt geheid,
zouden reducties van de totale, breedbandige, geluidsniveaus met 3 tot 5 dB haalbaar zijn
[Würsig et al., 2000]. Andere auteurs [onder andere Nedwell et al., 2004b] melden
daarentegen een zeer gering effect.
•
Intrillen
In het algemeen wordt aangenomen dat het intrillen lagere geluidsdrukniveaus veroorzaakt
dan inslaan.
Getallen hierover, in de vorm van op basis van geluidsmetingen bepaalde bronsterkten, zijn
echter in de literatuur niet bekend. Nedwell et al. [2003] rapporteert een meting op een
afstand van circa 420 meter waarbij het signaal vanwege het intrillen niet boven het
achtergrondniveau van 120 dB re 1 µPa uitkwam. Gerasch et al. schat dat het intrillen van de
monopalen tot 30 dB lagere geluidsdrukniveaus ten opzichte van het heien leidt.
De voor het geluid maatgevende frequentie is daarnaast bij intrillen ook nog belangrijk lager
dan bij heien. Die lagere frequentie zal in het ondiepe water onder de afsnijfrequentie liggen.
Afhankelijk van met name de bodemgesteldheid kan het echter nodig zijn om voor het laatste
stuk toch nog over te gaan op heien. In dat geval wordt het effect van intrillen alsnog geheel
tenietgedaan.
•
Goed ontwerp
De geluidsemissie wordt onder meer bepaald door de energie waarmee wordt geheid. Om te
voorkomen dat er overbodig veel energie wordt gebruikt om de monopalen te plaatsen, moet
het te gebruiken heiblok goed worden afgestemd op de monopalen en op de
bodemsamenstelling.
•
Operationeel
Door tijdens het heien bij de aanleg en ook tijdens onderhoud- en
verwijderingwerkzaamheden met een geleidelijke toename van geluidsproductie een
zogenaamde zachte start te maken, krijgen de zeezoogdieren en vissen de gelegenheid uit
het gebied van de geluidsbron te vertrekken, zonder directe schade op te lopen.
Bij een zachte start wordt begonnen met een laag vermogen (van circa 100 kJ) dat
geleidelijk opgevoerd wordt. Daarnaast kunnen akoestische afschrikmiddelen gebruikt
worden waarmee zeezoogdieren afgeschrikt worden van de directe nabijheid van de
bouwlocatie. Tijdens de aanleg van Horns Rev is gebruik gemaakt van 'pingers' en
'sealscarers': onderwater waarschuwingssystemen die een bepaald geluid afgeven om er
voor te zorgen dat zeezoogdieren afgeschrikt worden voordat er met heien begonnen wordt.
•
Kijk en luister
Het gebied waar zal worden geheid kan kort voor de aanvang van het heien worden
gecontroleerd op de aanwezigheid van zeezoogdieren. Deze controle kan visueel worden
uitgevoerd door waarnemers1. Dat betekent dat er alleen kan worden geheid bij goed zicht:
alleen bij daglicht, bij een rustige zee en niet bij mist. Daarnaast kunnen zogenaamde
POD'S2 worden ingezet.
1

Echter bruinvissen komen vrijwel nooit boven water. Het dier komt alleen even boven water om te
ademen, waarop meestal niet meer dan het bovenste deel van de rug met de rugvin zichtbaar is. Daar
komt bij dat ze klein zijn. Het waarnemen van bruinvissen op zee, al helemaal bij enige golfslag, is
daarom moeilijk.
2
Porpoise detectors. Deze detecteren de klikgeluiden en dus de aanwezigheid van o.a. bruinvissen.
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•
Funderingstechnieken
Beperking van de geluidsproductie kan gerealiseerd worden door technische innovatie. Door
middel van specifieke heitechnieken bij fundatie kan de geluidsproductie gereduceerd
worden. De geluidsproductie van het heien van de funderingen kan met name sterk worden
beperkt door de keuze voor een geluidarme hei-installatie, zoals bijvoorbeeld het hydroblok.
Exploitatiefase
In de exploitatiefase worden er geen negatieve effecten op de mariene natuur door
onderwatergeluid verwacht. Daarom worden mogelijke mitigerende maatregelen niet
beschouwd.
Aanleg kabel en aanlandingspunt
Er worden door onderwatergeluid geen negatieve effecten op de mariene natuur verwacht
van het leggen van de kabel in de zeebodem en het aanleggen van het aanlandingspunt.
Daarom worden mogelijke mitigerende maatregelen niet beschouwd.
Geomorfologie
Vaker (ondieper) trenchen in plaats van (dieper) baggeren
Op sommige delen van het tracé zal de kabel op een diepte moeten worden gelegd die
alleen met baggeren kan worden bereikt. Het gaat dan om gebieden met zandgolven.
Baggeren heeft echter door de wijze van verplaatsen van de grond (hydraulisch transport)
grotere gevolgen dan trenchen. Baggeren leidt daarom tot meer vertroebeling van het
zeewater.
Een mitigerende maatregel is om de kabel toch met trenchen aan te leggen. Regelmatige
controle moet dan uitwijzen of de kabel op een diepte is komen te liggen, die niet meer
aanvaardbaar is (c.q. of de kabelbedekking nog voldoende is). De kabel moet dan door
middel van trenchen opnieuw op diepte worden gebracht.
Kabels
Maatregelen die kunnen worden gebruikt om effecten van de aanleg van elektriciteitskabels
in te perken worden hier beschreven. Er wordt achtereenvolgens aandacht gegeven aan
bundeling met kabels van andere parken en het gebruik maken van bestaande (verlaten)
leidingstraten.
Bundeling van de elektriciteitskabels
In de eindrapportage Connect 6.000 megawatt [EZ, 2004] stelt het ministerie van
Economische Zaken dat bundeling van kabels bij beide aansluitpunten sterk de voorkeur
heeft. Ten aanzien van deze bundeling spreekt het ministerie van EZ in de rapportage de
voorkeur uit voor 'Eerst markt dan overheid' (transitie).
Dit betekent het faciliteren van individuele aansluitingen op korte termijn en het mogelijk
maken en wellicht verplichten tot gebundelde aanleg op middellange termijn. Een eventuele
samenwerking met betrekking tot het bundelen van kabels met andere initiatiefnemers Iigt op
dit moment niet in de rede, daar er sprake is van concurrentie tussen de initiatiefnemers. Dit
is de reden dat het bundelen van kabels niet is onderzocht in dit MER.
Gebruik maken van bestaande (verlaten) leidingstraten
Door gebruik te maken van reeds bestaande (verlaten) leidingstraten wordt de verstoring aan
de zeebodem en de invloed daarvan op het onderwaterleven beperkt. Ter plaatse van het
plangebied en het kabeltracé naar de kust zijn echter geen mogelijkheden hiervoor.
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Scheepvaart en luchtvaart
Maatregelen die kunnen worden gebruikt om risico's voor scheepvaart en luchtvaart in te
perken, worden hier beschreven. Het gaat om mitigerende maatregelen tijdens SARoperaties, oriëntatie en vorm van het windpark, het instellen van een Navigation Exclusion
Zone, het gebruik van AIS (Automatic Identification System) en de inzet van De Waker, een
sleepboot van de overheid.
Het stilzetten van de turbines tijdens SAR-operaties
Een mitigerende maatregel voor het effect van het windpark op SAR-operaties is het
stilzetten van turbines, waardoor het veiliger is voor helikopteroperaties op lage hoogten
binnen het park. SAR staat voor Search and Rescue en duidt op hulpverlening en
reddingsoperaties, zoals het zoeken met behulp van een helikopter naar een persoon die
overboord is geslagen. Windturbines kunnen stilgezet worden binnen enkele minuten en
mogelijk binnen 60 seconden, hoewel dit laatste lastig zal zijn. Het is voor de levensduur niet
goed om rotorbladen snel tot stilstand te brengen en het is niet altijd mogelijk dit zo snel te
doen [BWEA, 2004]. Daarom zal het stilzetten van de rotorbladen alleen gebeuren in het
geval van noodgevallen, zoals SAR operaties. Turbines kunnen automatisch danwel
handmatig buiten bedrijf gezet worden.
Adequate berichtgeving en extra markeringen rond het windpark aanbrengen
Buiten de veiligheidszone kunnen verschillende maatregelen worden getroffen om het
scheepvaartverkeer te begeleiden en de risico's te beperken. De aard en omvang van de te
treffen maatregelen zijn echter sterk afhankelijk van de locatie van het windpark en de
scheepvaart in de omgeving. Een belangrijke maatregel is in ieder geval een adequate
berichtgeving over het windpark aan de scheepvaart. Om de hinder voor de commerciële
visserij zo gering mogelijk te houden of te voorkomen, zal de visserij tijdig worden
geïnformeerd over de geplande activiteiten en fasering van aanleg. In 'Berichten aan
Zeevarenden' kan daartoe een melding worden opgenomen.
Gedurende de installatieperiode vindt indien nodig mistwaarschuwing plaats door de op dat
moment toch al aanwezige wacht- en installatieschepen. Als deze schepen een schip op hun
radar zien naderen, dan wordt dit schip opgeroepen en gewaarschuwd.
Het is nog de vraag in hoeverre markeringen rond het windpark bijdragen, aangezien het
park zelf conform de Mijnwet en de Wet Installaties Noordzee al zal moeten worden uitgerust
met de nodige verlichting en een geluidsinstallatie (nautofoon).
Oriëntatie en vorm windpark aanpassen
Ten aanzien van de oriëntatie en vorm van het windpark ten opzichte van vaarrouten kunnen
ook enkele mitigerende maatregelen genomen worden. Voor de scheepvaartveiligheid is het
van belang dat de turbines niet het zicht van de verschillende vaarrouten blokkeren.
Als mitigerende maatregel kan er daarom voor worden gekozen op de hoekpunten van het
windpark de turbines te laten vervallen. Door de turbines die op of in de buurt liggen van de
hoekpunten van het park te verwijderen of te verplaatsen zien schepen elkaar eerder als ze
beiden dezelfde hoek naderen. Tevens wordt hiermee de afstand van de turbines tot de
scheepvaartrouten op mogelijk knellende punten vergroot. De kans op aanvaringen wordt
daardoor verkleind. Bij de uitwerking van ontwerpen zal dit in overleg met
scheepvaartorganisaties besproken worden.
Instellen van extra veiligheidszone
Om ongelukken van scheepvaart met offshore installaties te voorkomen, worden
veiligheidszones ingesteld. Deze zones hebben een straal van 500 meter gemeten vanaf de
buitenkant van de installatie.
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De zone is verboden voor alle scheepvaart, behoudens de werkvaart naar deze installaties.
Met het instellen van een veiligheidszone wordt de kans op aanvaringen verkleind.
Gezien het karakter van een windturbine is verondersteld dat, net als voor offshore
installaties, een veiligheidszone van 500 meter zal worden aangehouden rond het windpark.
Als mitigerende maatregel kan naast de voorgeschreven 500 meter nog extra afstand tot
scheepvaartrouten genomen worden om ongevallen te voorkomen.
Windturbines en offshore installaties kenmerken zich beide door een fysieke constructie
boven het wateroppervlak. Windturbines kunnen daarom in die zin worden opgevat als een
specifiek soort offshore installatie. Specifieke regelgeving met betrekking tot de toepassing
van windenergie op zee ontbreekt echter.
Gebruik maken van AIS
Sinds 1 januari 2005 zijn alle schepen boven 300 GT ton verplicht te varen met AIS. De
verwachting is dat AIS, vooral wanneer het wordt geïntegreerd in de navigatiehulpmiddelen
op de scheepsbrug, de veiligheid op zee zal bevorderen.
De verwachting is dat daardoor de kans dat een schip tegen een windturbine aanvaart
(rammen) zal afnemen. De verwachting is dat de reductie 20 procent zal zijn. Middels AIS
zien schepen het windpark als zodanig op hun radar en zal de kans dat een schip een
turbine ramt, afnemen. Deze reductie volgt uit het SAFESHIP-project en de harmonisatie van
de aannamen ten behoeve van veiligheidsstudies voor windparken in Duitsland.
Door AIS zal de kans op een aandrijving niet veranderen. Een heel kleine (eerder
theoretische) reductie wordt verwacht doordat een te hulp geroepen sleepboot de positie van
de drifter beter kent en ook doordat men met de AIS-data sneller in staat is de
dichtstbijzijnde sleepboot naar de drifter te sturen.
Positie en inzet van De Waker
Een aandrijving van een schip op drift kan op drie manieren worden voorkomen. Het schip
kan voor anker gaan, de storing van het driften kan worden verholpen of de drifter wordt
vroegtijdig opgevangen door een sleepboot. De Waker is een sleepboot van de overheid die
naar een drifter wordt gestuurd zodra een melding bij de Kustwacht binnenkomt.
In Koldenhof & Van der Tak [2008] wordt uitgerekend wat het effect is van de inzet van De
Waker. De sleepboot reduceert het aantal aandrijvingen met ruim 58 procent. Dit kan
oplopen tot 70 procent voor een windpark dat zich vlakbij de positie van De Waker bevindt.
Radar en telecommunicatie
Uit de resultaten van het offshore windpark North Hoyle in de UK en zoals in de
effectvergelijking in het MER naar voren is gekomen, zijn effecten op telecommunicatie
minimaal.
Tevens is naar voren gekomen dat de radarzichtbeperkingen zeer beperkt zijn, daar het
windpark zich ten eerste ver uit de kust bevindt (en dus ver van havens, aanloopgebieden en
-routen inclusief VTS-gebieden). Ten tweede is de radarhinder erg beperkt, omdat het park
ruim is opgezet (turbines staan vrij ver uit elkaar).
Het windpark kan een effect hebben op scheepsradar. Door de aanwezigheid van
windturbines binnen het bereik van een radarsysteem zal achter de windturbines een
radarschaduw ontstaan. Hierdoor wordt het radarbereik in desbetreffende richting beperkt.
Alle windturbines zullen langs de buitenomtrek van het windpark worden voorzien van een
radarreflector op het werkbordes (conform IALA-richtlijn), zodat het windpark goed zichtbaar
is.
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Het plaatsen van steunradars
Door het plaatsen van één of meerdere steunradars is de schaduwwerking die optreedt door
het windpark vrij gemakkelijk op te lossen.
Het koppelen van verschillende radarsystemen
De Nederlandse Kustwacht onderzoekt of de sensoren van de verschillende radarsystemen
langs de Nederlandse kust gekoppeld kunnen worden. Technisch is dit goed uitvoerbaar.
Door HITT wordt een dergelijke koppeling ook gezien als een aanzienlijk technische
verbetering. Op deze wijze kan met behulp van zogenaamde "multi-sensor fusion" het
multipath effect worden gemitigeerd.
Wanneer bij realisatie van een offshore windpark één of meer steunradars bij het windpark
worden geplaatst om schaduwwerking op te heffen, kunnen deze radars door middel van
koppeling met andere radarsystemen ook worden ingezet om het multipath effect op te
heffen.
Afstand vergroten tussen schip en turbine
Om dubbele schijndoelen te onderdrukken is de meest voor de hand Iiggende oplossing een
vergroting van de afstand tussen schip en windturbine. "Bij een minimale afstand van
1.400 meter is dit het geval. Indien schepen op grotere afstand blijven zal het ontvangen
vermogen als gevolg van het optreden van een dubbel schijndoel lager zijn dan dat als
gevolg van een gewoon schijndoel" [TNO-FEL, 1999]. Daardoor is de gewone
zijlusonderdrukking voldoende om de dubbele schijndoelen te onderdrukken.
Instellen van software van scheepsradar
Softwarematig kan schaduwwerking ook worden aangepakt. De gevoeligheid van de
scheepsradars kan lager worden gezet, waardoor dubbele schijndoelen worden verminderd.
Een gevolg hiervan is dat kleinere schepen niet of minder goed waar te nemen zijn, wat
nadelig is bij bijvoorbeeld SAR operaties.
Conclusie
De belangrijkste mitigerende maatregelen om de effecten te beperken zijn samengevat in de
tabel op de volgende pagina.
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Overzicht mitigerende maatregelen

Aspect

Criterium

Botsingsrisico’s

Vogels

Barrièrewerking

Onderwaterleven

Hard substraat
Overig

Geluidsproductie

Geluid en trillingen

Geomorfologie

Veiligheid scheepvaart en
vliegverkeer

Risico op aandrijvingen en
aanvaringen

Overige gebruiksfuncties

Radar

Mitigerende maatregel
Detectiekans vergroten door zicht
(kleur en verlichting) en hoorbaarheid
(bijvoorbeeld ultrasoon geluid)
Turbines tijdelijk uitzetten in extreme
situaties
Oriëntatie en opstellingsvorm van het
park afstemmen op lokale vliegrouten
Afstemmen tijdstip
aanlegwerkzaamheden op
broedseizoen en seizoenstrek
Turbines tijdelijk uitzetten in extreme
situaties
Substraatoppervlak aanpassen
Instellen van refugium
Bellengordijn rond plaats van heien
Akoestische afschrikmiddelen voor het
weren van zeezoogdieren tijdens
aanleg (pingers)
Intrillen in plaats van inslaan
Zachte start met laag vermogen
Geluidarme hei-installatie gebruiken
Kijk en luister naar aanwezigheid van
zeezoogdieren, geen
heiwerkzaamheden bij aanwezigheid
Vaker (ondieper) trenchen in plaats
van (dieper) baggeren
Turbines stilzetten bij Search And
Rescue (SAR) operaties
Instellen van een extra veiligheidszone
Oriëntatie en vorm windpark
aanpassen
Verzorgen van een adequate
berichtgeving over de locatie van het
windpark
Extra markeringen rond het windpark
aanbrengen
Gebruik maken van Automatic
Identification System
Positie en inzet sleepboot De Waker of
andere sleepboot
Plaatsen van één of meerdere
steunradars
Koppelen van verschillende
radarsystemen
Instellen van software van
scheepsradar
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Zoals aangetoond in de effectbeschrijvingen van het MER, zijn er mogelijk negatieve
effecten. Een nadere beoordeling op significante effecten op vogels en onderwaterleven
vindt plaats in de passende beoordeling. De significantie van de effecten zal na monitoring
verder duidelijk worden, echter op basis van huidige voorhanden zijnde studies zijn er geen
significante effecten aangetoond. De effecten die, zij het in beperkte mate, optreden, kunnen
met bovengenoemde mitigerende maatregelen naar verwachting verminderd worden.
Door toepassing van bovengenoemde preventieve en mitigerende maatregelen kunnen de
negatieve effecten van het windpark verminderd worden.
Het stilzetten van de windturbines tijdens perioden met hoge (trek)vogel dichtheden en
extreme omstandigheden zal de kans op aanvaringsslachtoffers sterk verminderen.
Nog niet duidelijk is op welke wijze bepaald kan worden of grote dichtheden trekvogels de
locatie op enig moment passeren. Omdat niet bekend is of en zo ja, in welke aantallen en
wanneer grote aantallen trekvogels het windpark passeren, is het effect van de mitigerende
maatregelen op basis van de huidige informatie niet reëel te kwantificeren.
Hoewel de effectiviteit van deze maatregelen en eventuele negatieve bijwerkingen nog
onvoldoende bekend zijn, is de verwachting dat de toepassing van bellengordijnen en
akoestische afschrikmiddelen de negatieve effecten op het onderwaterleven (met name
zeezoogdieren) tijdens de aanleg zal beperken. Het verdient dan ook aanbeveling om de
effectiviteit van deze maatregelen verder te onderzoeken in het kader van het monitoring- en
evaluatieprogramma, dan wel op basis van ervaringen bij de aanleg van andere offshore
windparken.
Wanneer meer offshore windparken worden gerealiseerd kan de locatie van De Waker
heroverwogen worden of kan besloten worden vanaf een bepaalde windkracht een tweede
sleepboot op station te leggen op een andere, meer zuidelijk gelegen locatie.
De negatieve effecten op radar kunnen geheel voorkomen worden door het toepassen van
de mitigerende maatregelen. Daarbij is echter de medewerking van derden vereist. De
Kustwacht zal medewerking moeten verlenen aan het gebruik van steunradar(s) en/of het
toepassen van multi-sensor fusion.
De hiervoor genoemde mitigerende maatregelen maken deel uit van de door E-Connection
aan te vragen inrichtingsvariant voor zover deze zijn of worden toegestaan door het Bevoegd
Gezag en derden medewerking verlenen aan de implementatie hiervan.
5.4.2
Compenserende maatregelen
De Richtlijnen van Rijkswaterstaat Directie Noordzee stellen dat indien mitigerende
maatregelen niet volstaan om significante effecten weg te nemen, resterende effecten
gecompenseerd dienen te worden. Compensatie betreft dan het vergoeden van schade aan
natuur en landschap die 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.
Het windpark bevindt zich zoals eerder in dit MER aangegeven niet in een Vogel- en
Habitatrichtlijngebied of een gebied met bijzondere ecologische waarden. Gezien
beschikbare kennis m.b.t. de grote afstand van het plangebied tot deze gebieden dan wel de
ongeschiktheid van het leefmilieu komen de meeste kenmerkende soorten niet voor in het
plangebied. Voor grotere zeezoogdieren zoals bruinvissen en zeehonden zijn er naar
verwachting voldoende uitwijkmogelijkheden. Echter, op basis van kennisleemten kunnen
(significante) effecten op vogels, vissen, vislarven en zeezoogdieren niet worden uitgesloten.

AANVULLING 2 AANVRAAG WBR-VERGUNNING BROWN RIDGE OOST

81

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd, dat er mogelijk sprake is van aantasting
van de gunstige staat van instandhouding van de Natura2000-gebieden. Om deze reden
wordt een passende beoordeling uitgevoerd. Deze passende beoordeling wordt opgesteld in
een gezamenlijke opdracht van alle initiatiefnemers van windenergie op zee en verschijnt
naar verwachting in januari 2009. Indien hieruit naar voren komt dat er significante effecten
optreden, kan compensatie geëist worden.
5.5
Tabel 4 en tabel 5 uit de Richtlijnen
Aangezien er mogelijk negatieve effecten op kwalificerende habitats of soorten kunnen zijn,
is een overzichtstabel opgenomen conform tabel 4 uit de Richtlijnen zoals die zijn
vastgesteld door het Bevoegd Gezag. Per relevant Natura2000-gebied zijn hierin de soorten
opgenomen waarvoor instandhoudingsdoelen zijn opgesteld (tabel 5.20). Voor de
verschillende soorten zijn hierin het aantal exemplaren en een indicatie van de autonome
ontwikkeling opgenomen. Een aantal soort(groepen) en de mogelijke effecten van het
windpark zijn daarnaast opgenomen in tabel 5.21. De habitats zijn opgenomen in tabel 5.22.
In plaats van de referentiesituatie en autonome ontwikkeling zijn voor de habitats de
instandhoudingsdoelstellingen opgenomen. In de locatiespecifieke passende beoordeling
wordt nader ingegaan op de significantie van de effecten die in deze tabellen genoemd
worden.
Na tabel 4 uit de Richtlijnen staan de samenvattende tabellen voor de vergelijking van de
alternatieven in absolute getallen, per eenheid van energie en per oppervlakte (Tabel 5 uit de
Richtlijnen).
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Tabel 5.20

Overzichtstabel gebiedsbescherming:
bijzonder beschermingsniveau

Soorten/habitats per Natura2000-gebied
Zwanenwater & Pettemerduinen
Kleine mantelmeeuw
Aalscholver
Duinen & Lage Land Texel
Kleine mantelmeeuw
Waddenzee
Kleine mantelmeeuw
Grijze zeehond
Gewone zeehond
Duinen Vlieland
Kleine mantelmeeuw

toetsing

Referentiesituatie
1

82

soorten

met

een

Autonome ontwikkeling
2

110
1
790

-2
++
1

++

1

+
+
+

14.000

19.000
5
Circa 1.800
4
Circa 3.400
1

2.500

2

2

2

++

Noordzeekustzone

Grijze zeehond
Gewone zeehond

350.000
(Noordzeepopulatie)
6
Circa 1.800
6
Circa 3.400

Voordelta
Gewone zeehond
Grijze zeehond

151
3
199

3

0/0/-

Oosterschelde
Gewone zeehond

151

3

0/-

Westerschelde & Saeftinghe
Gewone zeehond

151

3

0/-

Krammer - Volkerak
Kleine mantelmeeuw

810

1

++

Veerse Meer
Kleine mantelmeeuw

590

1

-

Bruinvis

Bempton Cliffs (Verenigd Koninkrijk)
Jan van gent

+
+
+

2

7

2.552

2

?

Helgoland (Duitsland)
Jan van gent
222
?
1
Gemiddeld aantal broedparen per jaar tussen 1999-2003 [SOVON & CBS, 2005]
2
Trend vanaf 1994 [SOVON & CBS, 2005]
3
Aantal in 2005 in Voordelta, Grevelingenmeer, Veerse Meer, Oosterschelde en Westerschelde
samen [Strucker et al., 2007]
4
Uit: TSEG, 2005, in: Strucker et al. 2007
5
Uit: Reijnders, 2006
6
Voor de Noordzeekustzone zijn dezelfde getallen aangehouden als voor de Waddenzee
7
Tellingen Seabird 1998-2002, www.jncc.gov.uk
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Tabel 5.21

Natura2000-gebieden
met
risico
instandhoudingsdoelstellingen door
voorgenomen ingreep

83

op
negatieve
effecten
op
de externe werking van de

Natura2000-gebied
Lauwersmeer
Duinen Terschelling
Duinen Vlieland
Duinen Texel
IJsselmeer

Soort(groep)
Visetende zeevogels
Visetende zeevogels
Visetende zeevogels
Visetende zeevogels
Visetende zeevogels

Zwanenwater &
Pettemerduinen

Kleine mantelmeeuw,
aalscholver

Voornes Duin
Duinen Goeree & Kwade Hoek
Haringvliet
Grevelingen

Visetende zeevogels
Visetende zeevogels
Visetende zeevogels
Visetende zeevogels
Kleine mantelmeeuw
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Visetende zeevogels
Visetende zeevogels Afname voedselaanbod door vislarvensterfte

Krammer - Volkerak
Hollands Diep
Veerse Meer

Noordzeekustzone

Waddenzee

Voordelta

Mogelijke effecten
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Aanvaringsrisico windturbines tijdens
foerageren, afname voedselaanbod door
vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte

Aanvaringsrisico windturbines tijdens
Kleine mantelmeeuw
foerageren, afname voedselaanbod door
Visetende zeevogels
vislarvensterfte
Bruinvis
Grijze zeehond
Gewone zeehond
Vislarven
Visetende zeevogels
Grijze zeehond
Gewone zeehond
Vislarven
Visetende zeevogels
Grijze zeehond
Gewone zeehond
Visetende zeevogels

Oosterschelde

Gewone zeehond
Visetende zeevogels

Zoommeer
Markiezaat
Zwin & Kievittepolder

Visetende zeevogels
Visetende zeevogels
Visetende zeevogels

Westerschelde & Saeftinghe

Gewone zeehond
Visetende zeevogels

Risico op verstoring, verwonding of overlijden
(vislarven) tijdens heiwerkzaamheden, afname
voedselaanbod door vislarvensterfte
Risico op verstoring, verwonding of overlijden
(vislarven) tijdens heiwerkzaamheden, afname
voedselaanbod door vislarvensterfte
Risico op verstoring en/of verwonding tijdens
heiwerkzaamheden, afname voedselaanbod
door vislarvensterfte
Risico op verstoring en/of verwonding tijdens
heiwerkzaamheden, afname voedselaanbod
door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Risico op verstoring en/of verwonding tijdens
heiwerkzaamheden, afname voedselaanbod
door vislarvensterfte
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Tabel 5.22

Overzichtstabel gebiedsbescherming:
beschermingsniveau

Habitats per Natura2000-gebied

habitats

met

84

een

bijzonder

Instandhoudingsdoelstelling

Waddenzee
H1110 - Permanent overstroomde
zandbanken
H1140 - Slik- en zandplaten
H1310 - zilte pionierbegroeiingen
H1320 - Slijkgrasvelden

H1330 - Schorren en zilte graslanden

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit permanent
overstroomde zandbanken, getijdengebied (subtype A)
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit slik- en
zandplaten, getijdengebied (subtype A)
Behoud oppervlakte en kwaliteit
Behoud oppervlakte en kwaliteit
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit schorren en
zilte graslanden, buitendijks (subtype A). Behoud
oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte graslanden,
binnendijks (subtype B). Achteruitgang in oppervlakte van
habitattype schorren en zilte graslanden, binnendijks
(subtype B) ten gunste van habitattype schorren en zilte
graslanden, buitendijks (subtype A) is toegestaan.

Noordzeekustzone
H1110 - Permanent overstroomde
zandbanken
H1140 - Slik- en zandplaten
H1310 - Zilte pionierbegroeiingen
H1330 - Schorren en zilte graslanden

Behoud oppervlakte en kwaliteit permanent overstroomde
zandbanken, Noordzeekustzone (subtype B)
Behoud oppervlakte en kwaliteit slik- en zandplaten,
Noordzeekustzone (subtype B)
Behoud verspreiding, oppervlakte en kwaliteit
Behoud verspreiding, oppervlakte en kwaliteit schorren en
zilte graslanden, buitendijks (subtype A)

Voordelta
H1110 - Permanent overstroomde
zandbanken
H1140 - Slik- en zandplaten
H1310 - zilte pionierbegroeiingen
H1320 - Slijkgrasvelden
H1330 - Schorren en zilte graslanden

Behoud oppervlakte en kwaliteit
Behoud oppervlakte en kwaliteit
Behoud oppervlakte en kwaliteit
Behoud oppervlakte en kwaliteit
Behoud oppervlakte en kwaliteit van schorren en zilte
graslanden, buitendijks (subtype A)

Oosterschelde
H1160 - Grote baaien
H1310 - Zilte pionierbegroeiingen
H1320 - Slijkgrasvelden
H1330 - Schorren en zilte graslanden

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit zilte
pionierbegroeiingen, zeekraal (subtype A)
Behoud oppervlakte
Behoud oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte
graslanden, buitendijks (subtype A) en uitbreiding
oppervlakte en behoud kwaliteit schorren en zilte
graslanden, binnendijks (subtype B)

Westerschelde & Saeftinghe
H1110 - Permanent overstroomde
zandbanken
H1130 – Estuaria

Behoud oppervlakte en kwaliteit permanent overstroomde
zandbanken, Noordzeekustzone (subtype B)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit
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H1310 - Zilte pionierbegroeiingen
H1320 - Slijkgrasvelden
H1330 - Schorren en zilte graslanden

85

Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit zilte
pionierbegroeiingen, zeekraal (subtype A) en behoud van
oppervlakte en kwaliteit zilte pionierbegroeiingen,
zeevetmuur (subtype B)
Behoud oppervlakte en kwaliteit
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit schorren
en zilte graslanden, buitendijks (subtype A) en behoud
oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte graslanden,
binnendijks (subtype B)
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Tabel 5.23 Samenvattende MER-tabel, absoluut

Aanleg
Alkachtigen
Jan van Gent
Ganzen en zwanen
Grote Stern
Steltlopers
Landvogels
Noordse stormvogel
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Stormmeeuw
Jagers
Gebruik
Alkachtigen
Jan van Gent
Ganzen en zwanen
Grote Stern
Steltlopers
Landvogels
Noordse stormvogel
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Stormmeeuw
Jagers
Afbraak
Alkachtigen
Jan van Gent
Ganzen en zwanen
Grote Stern
Steltlopers
Landvogels
Noordse stormvogel
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Stormmeeuw
Jagers

Populatie
1.900.000
900.000
1.009.000
160.000
29.751.000
989.500.000
2.800.000
8.400.000
2.200.000
900.000
470.000
1.800.000
35.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.900.000
900.000
1.009.000
160.000
29.751.000
989.500.000
2.800.000
8.400.000
2.200.000
900.000
470.000
1.800.000
35.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
139
0
2
1
110
58
1585
14
260
19
24
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
290
548
17
36
11
1155
213
6289
288
1547
198
354
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
269
501
17
36
10
1118
194
5747
284
1458
192
346
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
243
0
3
2
193
101
2782
24
456
33
42
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
336
653
18
37
12
1238
257
7486
299
1743
213
372
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
315
606
18
37
11
1201
237
6944
294
1654
206
364
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
97
0
1
1
77
40
1108
10
182
13
17
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

233
421
17
35
10
1054
160
4834
276
1308
181
332
4

217
384
17
34
10
1025
145
4417
272
1240
176
326
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
160
0
2
1
127
67
1828
16
300
22
27
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0/0
0
0
0

Lange
termijn/permanent

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd
Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd
Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen
Tijdelijk

Effect compacte variant
4,5 MW
Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

4,5 MW compacte variant

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd
Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen
Tijdelijk

Effect basisvariant
4,5 MW
Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

4,5 MW basis variant

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd
Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen
Tijdelijk

Effect compacte variant
3 MW
Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

3 MW compacte variant

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd
Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen
Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Effect basisvariant
3 MW

3 MW basis variant
Referentie situatie (huidige situatie + autonome
ontwikkeling)

Fase

VOGELS

0: geen effect 0/-: verwaarloosbaar effect 0/+: mogelijk positief effect -: beperkt negatief effect --: belangrijk negatief effect

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
261
484
17
35
10
1104
186
5553
282
1426
190
343
4

245
447
17
35
10
1075
171
5137
278
1358
185
337
4

1.900.000
900.000
1.009.000
160.000
29.751.000
989.500.000
2.800.000
8.400.000
2.200.000
900.000
470.000
1.800.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

35.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aanleg
Bruinvis
Witsnuitdolfijn
Gewone zeehond
Grijze zeehond
Gebruik
Bruinvis
Witsnuitdolfijn
Gewone zeehond
Grijze zeehond
Afbraak
Bruinvis
Witsnuitdolfijn
Gewone zeehond

Grijze zeehond
Populatie
350.000
7.500
3.500
1.500

350.000
7.500
3.500
1.500
0/0/0/0/0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/-

350.000
7.500
3.500
0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/-

1.500
0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/-

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen

Effect compacte variant
4,5 MW

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd

4,5 MW basis variant

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen

Effect basisvariant
4,5 MW

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd

3 MW compacte variant

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen

Effect compacte variant
3 MW

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd

3 MW basis variant

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen

Effect basisvariant
3 MW

ZEEZOOGDIEREN

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Referentie situatie (huidige situatie + autonome
ontwikkeling)

Fase

87

Vervolg tabel 5.23
4,5 MW compacte variant

-/--/--/--/-0/0/0/0/-

88
2

Tabel 5.24 Samenvattende MER-tabel, per oppervlakte eenheid (km ingenomen door windpark, exclusief veiligheidszone)

Jagers

1.900.000
900.000
1.009.000
160.000
29.751.000
989.500.000
2.800.000
8.400.000
2.200.000
900.000
470.000
1.800.000
35.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,68
3,17
0,10
0,21
0,06
6,68
1,23
36,35
1,67
8,94
1,15
2,05
0,02

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,51
2,82
0,10
0,20
0,06
6,29
1,09
32,34
1,60
8,20
1,08
1,95
0,02

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,09
6,96
0,01
0,09
0,05
5,51
2,90
79,49
0,70
13,04
0,96
1,19
0,01

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,94
3,77
0,10
0,22
0,07
7,16
1,49
43,27
1,73
10,07
1,23
2,15
0,03

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,77
3,41
0,10
0,21
0,06
6,76
1,33
39,08
1,66
9,31
1,16
2,05
0,02

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,23
2,77
0,00
0,03
0,02
2,20
1,15
31,67
0,28
5,19
0,38
0,47
0,01

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,35
2,43
0,10
0,20
0,06
6,09
0,93
27,94
1,59
7,56
1,05
1,92
0,02

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,22
2,16
0,10
0,19
0,05
5,77
0,82
24,86
1,53
6,98
0,99
1,84
0,02

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,03
4,57
0,01
0,06
0,03
3,62
1,90
52,22
0,46
8,57
0,63
0,78
0,01

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd
Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd
Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen
Tijdelijk

Effect compacte variant
4,5 MW
Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

4,5 MW compacte variant

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd
Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen
Tijdelijk

Effect basisvariant 4,5
MW
Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

4,5 MW basis variant

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd
Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen
Tijdelijk
Lange
termijn/permanent

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Effect compacte variant
3 MW

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd
Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,76
3,96
0,01
0,05
0,03
3,14
1,65
45,29
0,40
7,43
0,54
0,68
0,01

3 MW compacte variant

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lange
termijn/permanent

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen

Effect basisvariant 3 MW
Lange
termijn/permanent

Tijdelijk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tijdelijk

Populatie
1.900.000
900.000
1.009.000
160.000
29.751.000
989.500.000
2.800.000
8.400.000
2.200.000
900.000
470.000
1.800.000
35.000

Tijdelijk
Lange
termijn/permanent

Aanleg
Alkachtigen
Jan van Gent
Ganzen en zwanen
Grote Stern
Steltlopers
Landvogels
Noordse stormvogel
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Stormmeeuw
Jagers
Gebruik
Alkachtigen
Jan van Gent
Ganzen en zwanen
Grote Stern
Steltlopers
Landvogels
Noordse stormvogel
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Stormmeeuw
Jagers
Afbraak
Alkachtigen
Jan van Gent
Ganzen en zwanen
Grote Stern
Steltlopers
Landvogels
Noordse stormvogel
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Stormmeeuw

3 MW basis variant
Referentie situatie (huidige situatie + autonome
ontwikkeling)

Fase

VOGELS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,51
2,80
0,10
0,20
0,06
6,38
1,08
32,10
1,63
8,24
1,10
1,98
0,02

1,38
2,52
0,10
0,20
0,06
6,05
0,96
28,91
1,57
7,64
1,04
1,90
0,02

1.900.000
900.000
1.009.000
160.000
29.751.000
989.500.000
2.800.000
8.400.000
2.200.000
900.000
470.000
1.800.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

35.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aanleg
Bruinvis
Witsnuitdolfijn
Gewone zeehond
Grijze zeehond
Gebruik
Bruinvis
Witsnuitdolfijn
Gewone zeehond
Grijze zeehond
Afbraak
Bruinvis
Witsnuitdolfijn
Gewone zeehond

Grijze zeehond
Populatie
350.000
7.500
3.500
1.500

350.000
7.500
3.500
1.500
0/0/0/0/0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/-

350.000
7.500
3.500
0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/-

1.500
0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/-

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen

Effect compacte variant
4,5 MW

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd

4,5 MW basis variant

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen

Effect basisvariant
4,5 MW

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd

3 MW compacte variant

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen

Effect compacte variant
3 MW

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd

3 MW basis variant

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen

Effect basisvariant
3 MW

ZEEZOOGDIEREN

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Referentie situatie (huidige situatie + autonome
ontwikkeling)

Fase
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Tabel 5.25 Samenvattende MER-tabel, per eenheid opgewekte energie (kWh/jaar)

Aanleg
Alkachtigen
Jan van Gent
Ganzen en zwanen
Grote Stern
Steltlopers
Landvogels
Noordse stormvogel
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Stormmeeuw
Jagers
Gebruik
Alkachtigen
Jan van Gent
Ganzen en zwanen
Grote Stern
Steltlopers
Landvogels
Noordse stormvogel
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Stormmeeuw
Jagers
Afbraak
Alkachtigen
Jan van Gent
Ganzen en zwanen
Grote Stern
Steltlopers
Landvogels
Noordse stormvogel
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Stormmeeuw
Jagers

Populatie
1.900.000
900.000
1.009.000
160.000
29.751.000
989.500.000
2.800.000
8.400.000
2.200.000
900.000
470.000
1.800.000
35.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.900.000
900.000
1.009.000
160.000
29.751.000
989.500.000
2.800.000
8.400.000
2.200.000
900.000
470.000
1.800.000
35.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,E-08
1,E-07
2,E-10
2,E-09
9,E-10
1,E-07
5,E-08
1,E-06
1,E-08
2,E-07
2,E-08
2,E-08
3,E-10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,E-08
1,E-07
4,E-09
7,E-09
2,E-09
2,E-07
4,E-08
1,E-06
6,E-08
3,E-07
4,E-08
7,E-08
9,E-10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,E-08
1,E-07
4,E-09
8,E-09
2,E-09
2,E-07
4,E-08
1,E-06
6,E-08
3,E-07
4,E-08
8,E-08
9,E-10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,E-08
1,E-07
3,E-10
2,E-09
1,E-09
1,E-07
6,E-08
2,E-06
1,E-08
3,E-07
2,E-08
2,E-08
3,E-10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,E-08
1,E-07
3,E-09
7,E-09
2,E-09
2,E-07
4,E-08
1,E-06
5,E-08
3,E-07
4,E-08
7,E-08
8,E-10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,E-08
1,E-07
3,E-09
7,E-09
2,E-09
2,E-07
4,E-08
1,E-06
6,E-08
3,E-07
4,E-08
7,E-08
8,E-10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,E-08
9,E-08
2,E-10
1,E-09
7,E-10
7,E-08
4,E-08
1,E-06
9,E-09
2,E-07
1,E-08
2,E-08
2,E-10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,E-08
9,E-08
4,E-09
7,E-09
2,E-09
2,E-07
3,E-08
1,E-06
6,E-08
3,E-07
4,E-08
7,E-08
8,E-10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,E-08
9,E-08
4,E-09
8,E-09
2,E-09
2,E-07
3,E-08
1,E-06
6,E-08
3,E-07
4,E-08
7,E-08
9,E-10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,E-08
1,E-07
2,E-10
1,E-09
7,E-10
8,E-08
4,E-08
1,E-06
1,E-08
2,E-07
1,E-08
2,E-08
2,E-10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd
Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen
Tijdelijk

Effect compacte variant
4,5 MW
Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

4,5 MW compacte variant

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd
Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen
Tijdelijk

Effect basisvariant
4,5 MW
Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

4,5 MW basis variant

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd
Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen
Tijdelijk

Effect compacte variant
3 MW
Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

3 MW compacte variant

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd
Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen
Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Effect basisvariant
3 MW

3 MW basis variant
Referentie situatie (huidige situatie + autonome
ontwikkeling)

Fase

VOGELS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,E-08
9,E-08
3,E-09
6,E-09
2,E-09
2,E-07
3,E-08
1,E-06
5,E-08
3,E-07
3,E-08
6,E-08
8,E-10

5,E-08
9,E-08
3,E-09
7,E-09
2,E-09
2,E-07
3,E-08
1,E-06
5,E-08
3,E-07
4,E-08
7,E-08
8,E-10

1.900.000
900.000
1.009.000
160.000
29.751.000
989.500.000
2.800.000
8.400.000
2.200.000
900.000
470.000
1.800.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

35.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aanleg
Bruinvis
Witsnuitdolfijn
Gewone zeehond
Grijze zeehond
Gebruik
Bruinvis
Witsnuitdolfijn
Gewone zeehond
Grijze zeehond
Afbraak
Bruinvis
Witsnuitdolfijn
Gewone zeehond

Grijze zeehond
Populatie
350.000
7.500
3.500
1.500

350.000
7.500
3.500
1.500
-

0/0/0/0/0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/-/--/--/--/-0/0/0/0/-

350.000
7.500
3.500
0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/-

1.500
0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/-

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen

Effect compacte variant
4,5 MW

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd

4,5 MW basis variant

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen

Effect basisvariant
4,5 MW

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd

3 MW compacte variant

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen

Effect compacte variant
3 MW

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkenversnipperd

Cumulatieve effecten van
1000 MW aan parkengeclusterd

3 MW basis variant

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Effect na toepassing van
mitigerende en
compenserende
maatregelen

Effect basisvariant
3 MW

ZEEZOOGDIEREN

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Lange
termijn/permanent

Tijdelijk

Referentie situatie (huidige situatie + autonome
ontwikkeling)

Fase
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SAMENVATTING EFFECTEN EN TOETSING AAN
NATUURWETGEVING

16.1
Inleiding
In dit hoofdstuk worden de effecten op vogels en onderwaterleven, zoals beschreven in de
hoofdstukken 7, 10 en 15, getoetst aan het beleid en de wet- en regelgeving voor natuur.
Ook wordt een samenvatting van overige effecten gegeven.
De bescherming van natuurlijke en landschappelijke waarden is vastgelegd in het volgende
beleid, wet- en regelgeving:
Nationaal
•
Natuurbeschermingswet 1998
•
Flora- en faunawet
•
Nota Ruimte
•
Integraal Beheersplan Noordzee 2015
Internationaal
•
Vogel- en Habitatrichtlijn
•
OSPAR-verdrag 1992
In de volgende paragrafen worden de verschillende toetsingskaders toegelicht en wordt de
toetsing van de effecten uitgevoerd aan de hand van de geldende toetsingscriteria.
De gebiedsbescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) is inmiddels
geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet), die op 1 oktober 2005 van
kracht is geworden. De werkingssfeer van de Natuurbeschermingswet is beperkt tot de
12-mijlszone. Wel dient rekening te worden gehouden met de externe werking op
VHR-gebieden. Ook wordt uitbreiding van de werkingssfeer van de NB-wet tot het gehele
NCP op korte termijn verwacht. Daarom wordt de bescherming op grond van de VHR en de
Natuurbeschermingswet gezamenlijk behandeld.
Natura2000-gebieden vallen onder de Natuurbeschermingswet en in het kader hiervan wordt
gekeken naar de instandhoudingsdoelstellingen die voor een aantal soorten gelden.
De soortenbescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijn is geïmplementeerd in de Flora- en
faunawet. Deze wet is niet van toepassing buiten de 12-mijlszone. Daarom is op het NCP
buiten de 12-mijlszone de directe werking van de soortenbescherming van de Vogel- en
Habitatrichtlijn van kracht, welke geïmplementeerd is in de Natuurbeschermingswet.
Toetsing van soorten vindt dan ook plaats in het kader van de Natuurbeschermingswet.
De Flora- en Faunawet is echter wel van toepassing op het land en binnen de 12-mijlszone
en geldt dus voor de laatste kilometers van het kabeltraject op zee en het traject op land.
De Nota Ruimte bevat het nationale ruimtelijk beleid. In de Nota zijn gebieden met bijzondere
natuurwaarden aangewezen. Naast het beleid voor beschermingsgebieden conform de VHR
bevat de Nota aanvullend beleid voor gebieden, die deel uitmaken van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). De werkingssfeer van de Nota Ruimte strekt zich uit tot het hele NCP.
Het Integraal Beheersplan Noordzee 2015 (IBN 2015) is een gebiedsspecifieke uitwerking
van de Nota Ruimte voor de Noordzee. Deze beleidsmatige beschermingskaders worden
dan ook gezamenlijk behandeld.
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Het OSPAR-verdrag richt zich specifiek op de bescherming van het Noordoostelijk deel van
de Atlantische Oceaan. Het verdrag vormt een aanvulling op de Vogel- en Habitatrichtlijn, die
nog niet voorzag in speciale beschermingsgebieden op zee.
16.2
Gebiedsbescherming Vogel- en Habitatrichtlijn en Natuurbeschermingswet
16.2.1 Inleiding
De Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) bevat het wettelijk beschermingskader voor de
aangewezen
en
aangemelde
Vogelen
Habitatrichtlijngebieden
(Speciale
beschermingsgebieden of Natura2000-gebieden) en de in nationaal kader aangewezen
Beschermde en Staatsnatuurmonumenten. Voor deze gebieden zijn specifieke
instandhoudingdoelen opgesteld, die worden vastgelegd in aanwijzingsbesluiten. Afronding
hiervan wordt eind 2008 voorzien. Tot die tijd vormen de aanwijzingsbesluiten van de
Vogelrichtlijngebieden en de Beschermde- of Staatsnatuurmonumenten, en het
gebiedendocument voor de aangemelde Habitatrichtlijngebieden de formele toetsingskaders.
In het kader van afspraken in het OSPAR-verdrag bestaat het voornemen drie nieuwe
beschermingsgebieden buiten de 12-mijlszone aan te wijzen. Vooruitlopend op de aanwijzing
vallen deze gebieden onder de bescherming van de VHR/NB-wet.
16.2.2 Werkingssfeer
Het beschermingskader is van toepassing op duidelijk begrensde gebieden en op de
natuurwaarden, op grond waarvan deze gebieden zijn, c.q. worden aangewezen of
aangemeld.
De huidige beschermingsgebieden, die van belang zijn voor het plangebied zijn weergeven
in tabel 16.1 en figuur 16.1. In de laatste kolom van tabel 16.1 staat welk nummer in figuur
16.1 naar dit gebied verwijst.
Tabel 16.1

Overzicht van de Natura2000-gebieden die van belang zijn voor het
plangebied

Natura2000-gebied
Waddenzee
Duinen & Lage Land
Texel
Duinen Vlieland
Noordzeekustzone
Zwanenwater &
Pettemerduinen
Voordelta
Krammer-Volkerak
Oosterschelde
Veerse Meer
Westerschelde &
Saeftinghe

X

X

X

Locatie in
figuur 16.1
1

X

X

X

2

X
X

X
X

X

3
7

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

113
114
118
119

X

X

X

122
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Figuur 16.1
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De locaties van de Natura2000-gebieden die van belang zijn voor het
plangebied (bron: www.sovon.nl)

De overheid is voornemens om buiten de 12-mijlszone de Natura2000-gebieden uit te
breiden met de gebieden Doggersbank, Klaverbank en het Friese Front (zie figuur 16.2).
Daarnaast wordt binnen de 12-mijlszone uitbreiding van de Noordzeekustzone voorgenomen
zuidwaarts tot aan Bergen en zeewaarts tot aan de 20 m dieptelijn (IBN 2015).
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Figuur 16.2
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Overzicht van beschermde soorten en habitats op het NCP
(Exclusief vogels. Alle vogels zijn beschermd op grond van de
Vogelrichtlijn)

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

OSPAR VR-G

Schelpdieren
Noordkromp
Purperslak

Artica islandica
Nucella lapillus

Vissen
Fint
Gevlekte Rog
Gobius couchi
Kortsnuitzeepaardje
Houting
Kabeljauw
Reuzenhaai
Rivierprik
Steur
Vleet
Zalm
Langsnuitzeepaardje
Zeeprik
Elft

Alosa fallax
Raja montagui
2
Gobius couchi
X
Hippocampus guttulatus
X
Coregonuslavaretus oxyrinchus
(1)
Gadus morhua
(1),(2)
Cetorhinus maximus
X
Lampetra flaiatilis
(1)
Acipenser sturio
(1)
Dipturus batis
X
Salmo salar
(1)
Hippocampus hippocampus
X
Petromyzon marinus
1
Alosa alosa
1

Zoogdieren
Bruinvis
Dwergvinvis
Gewone dolfijn
Gewone zeehond
Griend
Grijze dolfijn
Grijze zeehond
Witflankdolfijn
Witsnuitdolfijn

Phocoena phocoena
Baleanoptera acutorostrata
Delphinus delphis
Phoca vitulina
Globicephala melas
Grampus griseus
Halichoerus grypus
Lagenorhynchusacutus
Lagenorhynchus albirostris

Vogels
Dougalls stern
Dwergstern
Grauwe franjepoot
Grote mantelmeeuw
Grote stern
IJsduiker
Kuifduiker
Noordse stern
Parelduiker
Roodkeelduiker
Stormvogeltje
Visdief
Zwarte stern
Zwartkopmeeuw

Sterna dougallii
Sterna albifrons
Phalaropus lobatus
Larus marinus
Sterna sandvicensis
Gavia immer
Podiceps auritus
Sterna paradisaea
Gavia arctica
Gavia stelIata
Hydrobates pelagicus
Sterna hirundo
Chilodnias niger
Larus melanocephalus

HR-G

HR-S

(2)
(1)

1

1

X

1
(1)

X

X
1
1

1

X
X
X

1
X
X
1
X
X

X

X
1
X

(2)
1
X
1
1
1
1
X
1
X
X
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Habitats
Bij eb droogvallende slikwadden en
zandplaten
Estuarium
Oesterbank
Permanent met zeewater van
geringe diepte overstroomde
zandbanken
Riffen
Zeegras
Zeepennen en gravende megafauna
VR-G
HR-G
HR-S
1
(1)
(2)
X

1
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1
1

(2)
(2) (1)

1
(2)

Soorten, waarvoor gebieden zijn of moeten worden aangewezen (bijlage I-soorten)
Habitats of soorten, waarvoor gebieden zijn of moeten worden aangewezen (bijlage II-soorten)
Soorten, die vallen onder de soortenbescherming van de Habitatrichtlijn (bijlage IV-soorten)
Kwalificerende soort voor SBZ's in kustzone
Kwalificerende soort voor nog nader aan te wijzen SBZ in kustzone
Kwalificerende soort voor nog nader aan te wijzen SBZ's op het NCP
Beschermde soorten waarvoor in of aangrenzend aan het NCP geen specifieke SBZ's zijn
aangewezen.

16.2.3 Habitats en soorten
De natuurwaarden, waarop de aanwijzing van de Speciale Beschermingzones betrekking
heeft, volgen uit de aanwijzings- en aanmeldingsdocumenten. In het kader van de VHR gaat
het om zogeheten kwalificerende habitats of soorten. Voor de nieuw aan te wijzen gebieden
zijn nog geen kwalificerende soorten of habitats vastgelegd. Voor de Beschermde of
Staatsnatuurmonumenten gelden in het algemeen ruimere doelstellingen met betrekking tot
kenmerkende natuurwaarden. In tabel 16.2 zijn de op het NCP voorkomende soorten en
habitats weergegeven, die beschermd zijn in het kader van de gebiedsbescherming van de
Vogel- en Habitatrichtlijn (VR-G en HR-G).
16.2.4 Het toetsingskader
Met de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn de beschermingsformules
van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) wettelijk verankerd. Hieruit vloeit voort de verplichting
tot het aanvragen van een vergunning voor die activiteiten als gevolg waarvan negatieve
effecten niet kunnen worden uitgesloten.
Het toetsingskader van de Natuurbeschermingswet 1998 kent de volgende procedure
varianten:
1.
Er is met zekerheid geen kans op negatieve effecten: geen vergunningplicht.
2.
Er is een kans op negatieve effecten, maar zeker niet significant: vergunningaanvraag
op grond van een verslechterings- en verstoringstoets.
3.
Er is een kans op significante negatieve effecten: vergunningaanvraag op grond van
een passende beoordeling (alternatieventoets + dwingende redenen van openbaar
belang).
De stappen bij deze toetsing zijn:
1.
Bestaat er zekerheid dat de natuurlijke kenmerken van het gebied geen significante
gevolgen zullen ondervinden?
2.
Indien die zekerheid niet bestaat: Zijn er alternatieve oplossingen, waarbij met
zekerheid gesteld kan worden dat geen significante gevolgen optreden?
3.
Indien er sprake is van significante gevolgen voor de natuurlijke kenmerken en bij het
ontbreken van alternatieven voor realisatie van de voorgenomen activiteit: Zijn er
dwingende redenen van groot openbaar belang, die het project noodzakelijk maken?
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Indien het project wordt uitgevoerd: Welke compenserende maatregelen worden
getroffen?

Deze toetsing volgens de Natuurbeschermingswet 1998 betreft de significantie van de
optredende effecten op de gunstige staat van instandhouding van kwalificerende soorten en
habitats. Hierbij moet rekening worden gehouden met eventuele cumulatie als gevolg van de
realisatie van andere plannen en projecten.
Onder de gunstige staat van instandhouding wordt conform de Algemene Handreiking
Natuurbeschermingswet 1998 (LNV, oktober 2005) verstaan:
De “staat van instandhouding” van een natuurlijke habitat wordt als “gunstig” beschouwd
wanneer:
• Het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat
binnen dat gebied stabiel zijn of toenemen.
• De voor het behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan
en in de afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan.
• De staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is.
De “staat van instandhouding” van een soort wordt als “gunstig” beschouwd wanneer:
• Uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een
levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat
vermoedelijk op lange termijn zal blijven.
• Het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen
afzienbare tijd kleiner lijkt te zullen worden.
• Er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de
populaties van die soort op lange termijn in stand te houden.
Over het begrip “significantie” is de wetgever minder duidelijk (Habitatrichtlijn artikel 6, lid 3.
Beheer van Natura2000-gebieden, EG, 2000). Wat als een "significant" gevolg moet worden
aangemerkt, is geen kwestie van willekeur. Ten eerste wordt de term in de richtlijn als een
objectief begrip gehanteerd. De significantie mag niet op zodanige wijze worden
gekwalificeerd, dat deze op arbitraire wijze kan worden geïnterpreteerd. Ten tweede is een
consequente interpretatie van "significant" noodzakelijk om te garanderen, dat "Natura2000"
als een coherent netwerk functioneert. Aan het begrip "significant" moet een objectieve
inhoud worden gegeven. Tegelijk moet de significantie van effecten worden vastgesteld in
het licht van de specifieke bijzonderheden en milieukenmerken van het beschermde gebied,
waarop een plan of project betrekking heeft, waarbij met name rekening moet worden
gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied.
Het voorgaande impliceert dat aan het begrip significantie door de toetser op projectniveau
invulling moet worden gegeven. In dit MER worden de effecten beschreven aan de hand van
een expert-judgement op basis van kwantitatieve en kwalitatieve informatie. Voor die
effecten die mogelijk significant zijn, wordt een locatiespecifieke passende beoordeling
uitgevoerd.
16.2.5 Toetsing van de effecten
De locatie Brown Ridge Oost ligt buiten de aangewezen en toekomstige
beschermingszones. Dat betekent dat mogelijke effecten beperkt zijn tot de externe werking.
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Aangezien, vooruitlopend op de ontwikkeling van een passend wettelijk kader en
instandhoudingsdoelstellingen, voor de Noordzee de VHR van toepassing is verklaard op de
gehele EEZ, betekent dit dat in principe alle vogels en zeezoogdieren onder een
"vergelijkbaar" beschermingsregime staan. Hierbij is het voornaamste uitgangspunt: er
mogen geen significante (negatieve) effecten plaatsvinden door (nieuwe) menselijke
activiteiten op het Nederlands Continentaal Plat. Deze benaderingswijze is eveneens
gevolgd in Dankers et al. [2003] bij het aanwijzen van vogelrichtlijngebieden op het NCP.
Voor zeezoogdieren is de zaak vrij eenvoudig: de gewone zeehond en grijze zeehond zijn
kwalificerende soorten voor Habitatrichtlijngebied Waddenzee en Voordelta en de gewone
zeehond daarnaast ook voor de Oosterschelde en Westerschelde & Saeftinghe. De bruinvis
is een kwalificerende soort voor de Noordzeekustzone. Deze soorten genieten dus
bescherming vanwege externe werking. De zeehonden, de bruinvis en de witsnuitdolfijn
staan op annex 4 van de Habitatrichtlijn en genieten dus strikte bescherming. Hieronder zal
worden ingegaan op de toetsing van vogels en zeezoogdieren aan de
instandhoudingsdoelstellingen zoals die momenteel vigerend zijn voor o.a. de Voordelta voor
de zeezoogdieren, en de hieronder genoemde kustgebieden voor de kleine mantelmeeuw.
Als te beschermen natuurwaarden voor de kustzone worden genoemd: vogels, concentraties
van vissen, schelpdierbanken, zeezoogdieren. De hoeveelheden vis en schelpdieren worden
in de tabel meegenomen als stapelvoedsel voor vogels en zeezoogdieren. De in de
zuidelijke Noordzee aanwezige bodemdieren en vissen (met uitzondering van enkele
diadrome soorten) kennen geen bescherming onder de VHR; de noordkromp en de
kabeljauw staan wel als bedreigde diersoorten op de OSPAR lijst. Conform de
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet is het opstellen van een tabel met
dergelijke gedetailleerde, per SBZ opgestelde effectbeschrijving pas aan de orde in geval
niet uitgesloten kan worden dat er significante effecten op soorten of habitats kunnen worden
verwacht. Dit wordt in dit MER alleen op voorhand niet uitgesloten voor de jan van gent en in
veel mindere mate voor de kleine mantelmeeuw en de drieteenmeeuw. Voor de
drieteenmeeuw zijn geen instandhoudingsdoelstellingen opgenomen in de Natura2000gebieden die van belang zijn voor het plangebied. De kleine mantelmeeuw heeft
instandhoudingsdoelstellingen in een aantal Natura2000-gebieden, waaronder onder andere
het Zwanenwater en de Duinen van Texel en Vlieland. De kleine mantelmeeuw en de jan
van gent zijn de enige vogelsoorten die in staat zijn vanuit de broedkolonie zo ver de zee op
te gaan voor foeragetochten dat daarbij het windpark Brown Ridge Oost kan worden
aangedaan. De jan van gent heeft geen broedkolonies in Nederland, maar door zijn grote
radius (500 km) hebben de vogels uit de broedkolonies van Bempton Cliffs (Verenigd
Koninkrijk) en Helgoland (Duitsland) het windpark binnen bereik. Overige soorten hebben
naar verwachting niet het bereik van de kleine mantelmeeuw en de jan van gent, dus voor
deze soorten treden naar verwachting geen effecten op. Aangezien voor vogels en
onderwaterleven op voorhand niet kan worden uitgesloten dat er significante effecten
optreden op de instandhoudingsdoelstellingen binnen de Natura2000-gebieden uit tabel 16.1
en de kolonies van Bempton Cliffs en Helgoland, vindt een nadere analyse op significantie
plaats in de passende beoordeling.
Algemene toetsing Noordzee
In eerste instantie worden de effecten van het geplande windpark op de in dit MER vermelde
faunagroepen getoetst aan de kaders zoals die op de Noordzee gelden buiten de territoriale
wateren: de EHS/GBEW en de VHR. Hier wordt verder ingegaan op de effecten op de
natuurwaarden die buiten de VHR vallen: bodemdieren en vissen. Vogels en zeezoogdieren
worden getoetst aan de kaders zoals die gelden conform de VHR: in hoeverre wordt de
gunstige staat van instandhouding aangetast.
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Deze toetsing wordt gedaan voor zowel de verschillende varianten van het geplande
windpark alleen, en voor een worst-case scenario in cumulatieve zin. Hierbij is gekeken naar
de effecten op de gehele biogeografische populatie voor wat betreft de vogels, de Noordzee
populatie voor de walvisachtigen en de dolfijnen en de Nederlandse populatie voor de
zeehonden.
Voor vissen en bodemdieren is een generieke inschatting gemaakt van het effect. De
beschrijving van de effecten zal hier niet verder worden toegelicht, deze is reeds gegeven in
de hoofdstukken Vogels en Onderwaterleven van dit MER.
In onderstaande tabel zijn de effecten aangegeven zoals die zijn berekend per soort per
variant van het geplande windpark Brown Ridge Oost. Waarden die boven de 0,1 procent
komen zijn vet gedrukt. Dit is de grens waarboven effecten als niet verwaarloosbaar worden
geïnterpreteerd. Van de soorten waarbij de waarden boven de 0,1 procent komen, zijn in
Nederland alleen voor de kleine mantelmeeuw instandhoudingdoelstellingen opgenomen.
Daarom worden de effecten op de kleine mantelmeeuw verderop in deze paragraaf ook
getoetst aan de Nederlandse populatie.
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Overzicht mogelijke effecten op de in en rondom het plangebied Brown
Ridge Oost aanwezige natuurwaarden
Basisvariant 3 MW

Onderwaterleven

Vogels

Soorten

*
**
***
****

Α

Alkachtigen
Jan van gent
Ganzen en zwanen
Grote stern
Steltlopers
Landvogels
Noordse stormvogel
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Stormmeeuw
Jagers
Gewone zeehond (NL)
Grijze zeehond (NL)
Bruinvis (Noordzee)
Witsnuitdolfijn
Biomassa
macrobenthos
Diversiteit
macrobenthos (aantal
soorten)
Biomassa vissen
Diversiteit vissen
(aantal soorten)

Huidige
situatie*
171.000
54.000
100.900
24.000
4462.650
197.900.000
168.000
1.680.000
440.000
180.000
94.000
360.000
3.500
3.500
1.500
350.000
7.500
12,5**

Effect tijdelijk
Effect
Effect
(aanleg en
permanent
verstoring
α
verwijdering)
***
gebruiksfase
geen
0,036
375
0,257
geen
284
geen
0,000
geen
0,007
2
geen
0,000
geen
0,000
Geen
0,034
355
geen
0,094
140
geen
0,003
18
0,144
geen
105
geen
0,020
18
geen
0,007
11
geen
0,001
1
Beperkt
- (geluid)
Beperkt
- (geluid)
Beperkt
Beperkt
- (geluid)
Beperkt
Beperkt
- (geluid)
Beperkt
Beperkt
- (verwijdering 0/+ (aangroei
0
habitat)
hard substraat)

Significant?
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Nee

13

- (verwijdering
soorten)

+ (hard
substraat)

0

Nee

Onbekend

- (geluid)

Mogelijk

0/-

Mogelijk****

50 (kustzone)

- (geluid)

Mogelijk

0/-

Mogelijk****

Voor vogels is de huidige situatie de natuurlijke mortaliteit van de populatie, voor zeezoogdieren de
omvang van de populatie.
2
Asvrij drooggewicht/m
Eenheid: percentages additionele mortaliteit van de betreffende populatie.
Significantie als gevolg van aanleg niet verwacht, maar niet uit te sluiten wegens kennis leemten en
cumulatieve effecten andere activiteiten. Omdat significante effecten niet zijn uit te sluiten, wordt een
passende beoordeling uitgevoerd naar de effecten van het windpark op de populaties uit de Natura2000gebieden.
Eenheid: aantallen vogels
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Vervolg tabel 16.3
Compacte variant 3 MW

Onderwaterleven

Vogels

Soorten

*
**
***
****

α

Alkachtigen
Jan van Gent
Ganzen en zwanen
Grote stern
Steltlopers
Landvogels
Noordse stormvogel
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Stormmeeuw
Jagers
Gewone zeehond (NL)
Grijze zeehond (NL)
Bruinvis (Noordzee)
Witsnuitdolfijn
Biomassa
macrobenthos
Diversiteit
macrobenthos (aantal
soorten)
Biomassa vissen
Diversiteit vissen
(aantal soorten)

Huidige
situatie*
171.000
54.000
100.900
24.000
4462.650
197.900.000
168.000
1.680.000
440.000
180.000
94.000
360.000
3.500
3.500
1.500
350.000
7.500
12,5**

Effect tijdelijk
Effect
Effect
(aanleg en
permanent
verstoring
α
verwijdering)
***
gebruiksfase
geen
0,063
375
0,451
geen
284
geen
0,000
geen
0,013
2
geen
0,000
geen
0,000
geen
0,060
355
0,166
geen
140
geen
0,006
18
0,254
geen
105
geen
0,036
18
geen
0,012
11
geen
0,001
1
Beperkt
Beperkt
-/-- (geluid)
-/-- (geluid)
Beperkt
Beperkt
-/-- (geluid)
Beperkt
Beperkt
-/-- (geluid)
Beperkt
Beperkt
- (verwijdering 0/+ (aangroei
0
habitat)
hard substraat)

Significant?
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Nee

13

- (verwijdering
soorten)

+ (hard
substraat)

0

Nee

Onbekend

-/-- (geluid)

Mogelijk

-

Mogelijk****

50 (kustzone)

-/-- (geluid)

Mogelijk

-

Mogelijk****

Voor vogels is de huidige situatie de natuurlijke mortaliteit van de populatie, voor zeezoogdieren de
omvang van de populatie.
2
Asvrij drooggewicht/m
Eenheid: percentages additionele mortaliteit van de betreffende populatie.
Significantie als gevolg van aanleg niet verwacht, maar niet uit te sluiten wegens kennis leemten en
cumulatieve effecten andere activiteiten. Omdat significante effecten niet zijn uit te sluiten, wordt een
passende beoordeling uitgevoerd naar de effecten van het windpark op de populaties uit de Natura2000gebieden.
Eenheid: aantallen vogels
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Vervolg tabel 16.3
Basisvariant 4,5 MW

Onderwaterleven

Vogels

Soorten

*
**
***
****

α

Alkachtigen
Jan van Gent
Ganzen en zwanen
Grote stern
Steltlopers
Landvogels
Noordse stormvogel
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Stormmeeuw
Jagers
Gewone zeehond (NL)
Grijze zeehond (NL)
Bruinvis (Noordzee)
Witsnuitdolfijn
Biomassa
macrobenthos
Diversiteit
macrobenthos (aantal
soorten)
Biomassa vissen
Diversiteit vissen
(aantal soorten)

Huidige
situatie*
171.000
54.000
100.900
24.000
4462.650
197.900.000
168.000
1.680.000
440.000
180.000
94.000
360.000
3.500
3.500
1.500
350.000
7.500
12,5**

Effect tijdelijk
Effect
(aanleg en
permanent
verwijdering)
***
geen
0,025
0,180
geen
geen
0,000
geen
0,005
geen
0,000
geen
0,000
geen
0,024
geen
0,066
geen
0,002
0,101
geen
geen
0,014
geen
0,005
geen
0,001
0/- (geluid)
Zeer beperkt
0/- (geluid)
Zeer beperkt
0/- (geluid)
Zeer beperkt
0/- (geluid)
Zeer beperkt
- (verwijdering 0/+ (aangroei
habitat)
hard substraat)

Effect
verstoring
α
gebruiksfase
375
284
2
355
140
18
105
18
11
1
Zeer beperkt
Zeer beperkt
Zeer beperkt
Zeer beperkt

Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****

0

Nee

Significant?

13

- (verwijdering
soorten)

+ (hard
substraat)

0

Nee

Onbekend

0/- (geluid)

Mogelijk

0/-

Mogelijk****

50 (kustzone)

0/- (geluid)

Mogelijk

0/-

Mogelijk****

Voor vogels is de huidige situatie de natuurlijke mortaliteit van de populatie, voor zeezoogdieren de
omvang van de populatie.
2
Asvrij drooggewicht/m
Eenheid: percentages additionele mortaliteit van de betreffende populatie.
Significantie als gevolg van aanleg niet verwacht, maar niet uit te sluiten wegens kennis leemten en
cumulatieve effecten andere activiteiten. Omdat significante effecten niet zijn uit te sluiten, wordt een
passende beoordeling uitgevoerd naar de effecten van het windpark op de populaties uit de Natura2000gebieden.
Eenheid: aantallen vogels
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Vervolg tabel 16.3
Compacte variant 4,5 MW

Onderwaterleven

Vogels

Soorten

*
**
***
****

α

Alkachtigen
Jan van Gent
Ganzen en zwanen
Grote stern
Steltlopers
Landvogels
Noordse stormvogel
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Stormmeeuw
Jagers
Gewone zeehond (NL)
Grijze zeehond (NL)
Bruinvis (Noordzee)
Witsnuitdolfijn
Biomassa
macrobenthos
Diversiteit
macrobenthos (aantal
soorten)
Biomassa vissen
Diversiteit vissen
(aantal soorten)

Huidige
situatie*
171.000
54.000
100.900
24.000
4462.650
197.900.000
168.000
1.680.000
440.000
180.000
94.000
360.000
3.500
3.500
1.500
350.000
7.500
12,5**

Effect tijdelijk
Effect
Effect
(aanleg en
permanent
verstoring
α
verwijdering)
***
gebruiksfase
geen
0,042
375
0,296
geen
284
geen
0,000
geen
0,008
2
geen
0,000
geen
0,000
geen
0,040
355
0,109
geen
140
geen
0,004
18
0,167
geen
105
geen
0,023
18
geen
0,008
11
geen
0,001
1
Beperkt
- (geluid)
Beperkt
- (geluid)
Beperkt
Beperkt
- (geluid)
Beperkt
Beperkt
- (geluid)
Beperkt
Beperkt
- (verwijdering 0/+ (aangroei
0
habitat)
hard substraat)

Significant?
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Mogelijk****
Nee

13

- (verwijdering
soorten)

+ (hard
substraat)

0

Nee

Onbekend

- (geluid)

Mogelijk

0/-

Mogelijk****

50 (kustzone)

- (geluid)

Mogelijk

0/-

Mogelijk****

Voor vogels is de huidige situatie de natuurlijke mortaliteit van de populatie, voor zeezoogdieren de mvang
van de populatie.
2
Asvrij drooggewicht/m
Eenheid: percentages additionele mortaliteit van de betreffende populatie.
Significantie als gevolg van aanleg niet verwacht, maar niet uit te sluiten wegens kennis leemten en
cumulatieve effecten andere activiteiten. Omdat significante effecten niet zijn uit te sluiten, wordt een
passende beoordeling uitgevoerd naar de effecten van het windpark op de populaties uit de Natura2000gebieden.
Eenheid: aantallen vogels

Zoals uit bovenstaande tabellen blijkt, zijn de negatieve effecten het sterkst bij de compacte
3 MW variant van het geplande windpark, en lopen voor de jan van gent (het sterkst
getroffen volgens de berekeningen) op tot 0,451 procent van de natuurlijke mortaliteit. Voor
de kleine mantelmeeuw en de drieteenmeeuw liggen deze waarden op respectievelijk 0,254
en 0,166 procent. Voor de overige vogels is het effect van het geplande windpark naar
verwachting minder dan voor de jan van gent, de kleine mantelmeeuw en de drieteenmeeuw.
Voor alle vogelsoorten blijft de additionele mortaliteit van de biogeografische populatie ruim
onder de 1 procent. Echter, (significante) effecten op de gunstige staat van instandhouding
van de populaties kunnen niet worden uitgesloten. Een nadere analyse naar significantie
vindt plaats in de passende beoordeling.
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Omdat Nederland voor de kleine mantelmeeuw instandhoudingsdoelstellingen heeft gesteld,
wordt de additionele sterfte van deze soort ook getoetst aan de Nederlandse populatie. De
Nederlandse populatie bestond in de periode van 1999 tot 2003 gemiddeld uit 82.000
broedparen [SOVON & CBS, 2005]. In onderstaande tabel wordt het aantal
aanvaringsslachtoffers gegeven (zoals berekend in hoofdstuk 7 Vogels), het aantal
aanvaringsslachtoffers ten opzichte van de Nederlandse populatie van 246.000 kleine
mantelmeeuwen (aangenomen dat 1 op de 3 exemplaren niet meedoet aan reproductie) en
de additionele sterfte ten opzichte van de natuurlijke mortaliteit van de kleine mantelmeeuw,
welke op 20 procent van de populatieomvang gesteld is.
Tabel 16.4

Toetsing van de effecten op de kleine mantelmeeuw ten opzichte van de
Nederlandse populatie

Aantal aanvaringsslachtoffers
(zie hoofdstuk 7)
Aantal aanvaringsslachtoffers
tov de Nederlandse populatie
Percentage
aanvaringsslachtoffers tov de
natuurlijke sterfte

Basis 3 MW

Compact 3 MW

Basis 4,5 MW

Compact 4,5 MW

260

456,4

181,8

299,8

0,106

0,186

0,074

0,122

0,53

0,93

0,37

0,61

In tabel 16.4 is te zien dat de additionele mortaliteit van de kleine mantelmeeuw door
windpark Brown Ridge Oost bij alle inrichtingsvarianten tussen de 0,1 en 1 procent ligt.
Significante effecten op de Nederlandse populatie kunnen echter niet worden uitgesloten.
Wanneer gekeken wordt naar het aantal verstoorde kleine mantelmeeuwen, namelijk 105
exemplaren (zie o.a. tabel 16.3), wordt 0,04 procent van de Nederlandse populatie verstoord.
Voor de overige dieren en diergroepen zijn de effecten beperkt tot verstoring tijdens aanleg
en verwijdering van het windpark. Hiervan zijn de effecten van het onderwatergeluid ten
gevolge van het aanleggen van het windpark duidelijk negatief voor de zeezoogdieren.
Indien mitigerende maatregelen maximaal worden toegepast (zie paragraaf 5.4 voor een
overzicht van deze maatregelen), is de verwachting dat de effecten verminderd worden.
Hierbij is ook meegenomen dat het effect tijdelijk is, en dat herstel kan optreden (alhoewel tot
100 procent nog niet zeker is). Significante effecten kunnen echter niet worden uitgesloten.
Een nadere analyse van significantie vindt plaats in de passende beoordeling. Voor de
onderwaterfauna kan worden gesteld dat de aanwezigheid van een windpark positief kan
uitpakken tijdens de gebruiksfase, aangezien de bodemdieren dan naar verwachting in
aantallen zullen toenemen.
Voor een volledige toetsing dienen de cumulatieve effecten te worden meegenomen. In tabel
16.5 zijn de effecten op de natuurwaarden weergegeven inclusief de cumulatieve effecten
zoals besproken en berekend.
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Tabel 16.5

Soorten

Effecten op natuurwaarden van windpark Brown Ridge Oost in cumulatie
met andere windparken en overige activiteiten. Waarden boven 1%
additionele mortaliteit voor de vogels zijn vet gedrukt

Huidige
situatie*

Effect sterfte
Effect sterfte
permanent**
permanent**
(%) gebundeld (%) versnipperd
scenario
scenario
geen
0,20
0,18
1,21
1,12
geen
geen
0,02
0,02
geen
0,16
0,15
geen
0,00
0,00
geen
0,00
0,00
geen
0,15
0,14
geen
0,45
0,41
geen
0,07
0,07
geen
0,97
0,92
geen
0,23
0,22
geen
0,10
0,10
geen
0,13
0,12
-/-0/0/-/-0/0/-/-0/0/-/-0/0/0/- (verwijdering 0/+ (aangroei 0/+ (aangroei hard
habitat)
hard substraat)
substraat)
Effect tijdelijk
(aanleg en
verwijdering)

Alkachtigen
171.000
Jan van gent
54.000
Ganzen en zwanen
100.900
Grote stern
24.000
Steltlopers
4462.650
Landvogels
197.900.000
Noordse stormvogel
168.000
Drieteenmeeuw
1.680.000
Zilvermeeuw
440.000
Kleine mantelmeeuw
180.000
Grote mantelmeeuw
94.000
Stormmeeuw
360.000
Jagers
3.500
Gewone zeehond (NL)
3.500
Grijze zeehond (NL)
1.500
Bruinvis (Noordzee)
350.000
Witsnuitdolfijn
7.500
Biomassa
12,5
macrobenthos
Diversiteit
0/- (verwijdering
macrobenthos (aantal
13
soorten)
soorten)
Biomassa vissen
Onbekend
0/- (geluid)
Diversiteit vissen (aantal
50 (kustzone)
0/- (geluid)
soorten)
*
**

***
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Significant?
Mogelijk***
Mogelijk***
Mogelijk***
Mogelijk***
Mogelijk***
Mogelijk***
Mogelijk***
Mogelijk***
Mogelijk***
Mogelijk***
Mogelijk***
Mogelijk***
Mogelijk***
Mogelijk***
Mogelijk***
Mogelijk***
Mogelijk***
Nee

0/+ (hard
substraat)

0/+ (hard
substraat)

Nee

Mogelijk

Mogelijk

Mogelijk***

Mogelijk

Mogelijk

Mogelijk***

Voor de vogels is de "huidige situatie" de natuurlijke mortaliteit van de populatie
Voor het permanente effect is het maximale effect genomen uit de twee scenario's "geclusterd" en
"versnipperd", dus de 3 MW compacte varianten met het maximale aantal windparken, inclusief NSW en
Q7. Een uitzondering is gemaakt voor het effect van het onderwatergeluid van het heien op de
bruinvissen: NSW en Q7 zijn niet meegeteld, omdat ze (dan) al zijn aangelegd.
Significantie als gevolg van aanleg niet verwacht, maar niet uit te sluiten wegens kennis leemten en
cumulatieve effecten andere activiteiten. Omdat significante effecten niet zijn uit te sluiten, wordt een
passende beoordeling uitgevoerd naar de effecten van het windpark op de populaties uit de Natura2000gebieden.

AANVULLING 2 AANVRAAG WBR-VERGUNNING BROWN RIDGE OOST

107

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat een negatief effect (>1 procent van de additionele
mortaliteit) niet kan worden uitgesloten op de jan van gent indien 1.475 megawatt aan
windparken op het NCP wordt gerealiseerd. Deze 1.475 megawatt is ver boven wat de
Commissie m.e.r. als grens voor de berekening van de cumulatieve effecten heeft gegeven
in haar richtlijnen, daar is een limiet gesteld van 1000 megawatt. Dit was in principe ook de
opdracht van de MER: volgens de richtlijnen dienden de cumulatieve effecten te worden
berekend voor een additioneel aantal windparken tot een maximum van 1.000 megawatt. De
keuze van de windparken is in het geval van dit MER in een versnipperde en gebundelde
variant ruim boven de 1.000 megawatt gekomen. Het gevonden effect in dit specifieke geval
op de jan van gent is dus een onrealistische waarde, want berekend bij een bijna anderhalf
zo hoog maximaal te realiseren vermogen aan windenergie op het NCP. Bij een realisatie
van 1.000 megawatt op het NCP is het hoogste percentage additionele sterfte ten opzichte
van de natuurlijke sterfte voor de jan van gent ongeveer 0,8 procent (1,21 / (1.475 / 1000)).
Dit is wel een negatief effect, maar minder sterk. Ten aanzien van de vraag of dit effect als
significant moet worden beoordeeld, is op voorhand een grens aangegeven van 1 tot 5
procent, afhankelijk van de betreffende soort. Bij een grens van 1 procent is hier sprake van
een mogelijk significant effect. In de locatiespecifieke passende beoordeling worden de
effecten op de jan van gent uit de Natura2000-gebieden en de significantie daarvan nader
besproken.
Bij de huidige stand van kennis over windparkeffecten op vogels zijn hoge percentages aan
mogelijke aanvaringsslachtoffers een aanwijzing dat er vrij snel een limiet aan het aantal
turbines op het NCP, en ook de Noordzee, bereikt kan worden. Hierbij moeten we ook
rekening houden met de windparken die door het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en
Denemarken zijn en worden gebouwd. Als deze op dezelfde populaties een negatief effect
hebben, als waar in dit MER mee gerekend is, dan kan deze grens eerder bereikt worden
dan uit de cumulatieve berekeningen in dit MER zou blijken. Alhoewel recente resultaten bij
Horns Rev (boven de Duitse Bocht) en Nysted (in de westelijke Oostzee) wijzen op lagere
aantallen aanvaringsslachtoffers dan verwacht, zullen de resultaten vooral ook op een
langere termijn beschouwd dienen te worden, voordat definitieve uitspraken gedaan kunnen
worden.
Tot slot zijn er vooral bij de aanleg van de windparken sterk negatieve effecten te
verwachten op de zeezoogdieren door verstoring met onderwatergeluid. Significante effecten
zijn ook in een cumulatief verband niet uit te sluiten. Er is weinig bekend over de effecten van
onderwatergeluid op zeezoogdieren. Voorzichtigheid is dus geboden. Verschillende
modellen geven aan dat verwijdering door een te hoge geluidsdruk tot op minimaal 15
kilometer waarschijnlijk is in geval er (conventioneel) geheid wordt, het is echter goed
mogelijk dat verwijdering tot op een grotere afstand plaatsvindt. Prins et al. [2008] geven een
verwijderingsafstand van 80 km voor zeehonden. In cumulatieve zin is dat, als er
tegelijkertijd geheid wordt voor alle parken, een groot oppervlak dat gedurende de tijd van
het heien onbruikbaar wordt.
Voorts, daar er verschillende andere bronnen kunnen zijn (zandwinning, geofysisch
onderzoek, militaire oefeningen en sonar van de marine) waarvan de effecten en dan met
name in cumulatieve zin slecht bekend zijn, kan op voorhand niet worden uitgesloten dat er
significante effecten optreden. Wel is het zo dat het hoge geluidsdrukniveau tijdelijk is, en dat
daarna volgens meetgegevens herstel optreedt, alhoewel het onzeker is of er 100 procent
herstel naar de situatie voor de aanleg optreedt. Het is, vanuit dit standpunt bekeken, zinnig
om de effecten van het geluid tijdens heien maximaal te mitigeren.
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Tot slot is aanvullend veldonderzoek noodzakelijk, waarvan geluidsmetingen,
gedragonderzoek en populatiemonitoring onderdelen dienen te zijn. Het lijkt vanuit financiële
overwegingen zinvol om dit in een samenwerkingsverband met andere initiatiefnemers en
eventueel de overheid te doen.
Concluderend kan dus worden gesteld dat er in cumulatieve zin wel een aantal belangrijke,
sterk negatieve effecten optreedt, zoals aanvullende sterfte op de jan van gent tijdens
exploitatie van het windpark, alsmede geluidsoverlast onder water voor zeezoogdieren
tijdens de aanleg. De effecten van het onderwatergeluid op de zeezoogdieren zijn in
cumulatieve zin moeilijk te voorspellen. De onbekendheid van overige geluidsbronnen en
van de mogelijke cumulatieve effecten zijn relatief groot; nader onderzoek hiernaar is
cruciaal.
Toetsing Natura2000-gebieden
Vogels
De jan van gent, de kleine mantelmeeuw en de drieteenmeeuw zullen de sterkste effecten
ondervinden van het geplande windpark. De jan van genten afkomstig uit de broedkolonies
van Bempton Cliffs en Helgoland hebben Brown Ridge Oost door hun grote radius (500 km)
binnen hun bereik. Een effect op de vogels afkomstig uit deze gebieden kan dus niet bij
voorbaat worden uitgesloten. In de locatiespecifieke passende beoordeling wordt nader
ingegaan op de significantie van de effecten op de jan van gent.
De effecten op de drieteenmeeuw blijven beperkt tot de Nederlandse Natura2000-gebieden.
Er zijn echter geen instandhoudingsdoelstellingen voor deze soort opgesteld. Deze soort
wordt daarom hier niet verder besproken.
De kleine mantelmeeuw heeft wel een vigerende instandhoudingsdoelstelling in de
Natura2000-gebieden de Waddenzee, de Duinen en Lage Land van Texel, de Duinen van
Vlieland, Veerse Meer, Krammer-Volkerak en het Zwanenwater en de Pettemerduinen. De
ontwerpbesluiten (1ste tranche) geven aan dat deze soort uit de beheersdoelstellingen voor
de Voordelta zal verdwijnen. Echter, deze soort dient onder het vigerende beleid nog wel te
worden meegenomen; daarnaast kan inspraak er toe leiden dat de conceptaanwijzingsbesluiten worden aangepast.
Bekend is dat de populatie van de kleine mantelmeeuw zich vanaf 2001 heeft gestabiliseerd
en dat inmiddels minder voedselbronnen zoals vuilnisstortplaatsen beschikbaar zijn. Op
www.sovon.nl staat van een aantal kleine mantelmeeuwen welke route zij afleggen. De route
is vastgelegd m.b.v. satellietzenders. Zichtbaar is dat al deze meeuwen van Texel afkomen.
De kleine mantelmeeuwen maken verschillende foerageervluchten vanaf de kolonie. Deze
vluchten gaan voor een groot deel naar het noorden en boven land naar het zuidoosten. Ook
wordt de oversteek naar Engeland gemaakt en een enkele kleine mantelmeeuw vliegt
grotendeels vlak langs de kust en over land naar Spanje. Er zijn geen gegevens beschikbaar
van vliegrichtingen van kleine mantelmeeuwen van andere kolonies, zoals Zwanenwater &
Pettemerduinen.
De trend van de verschillende Natura2000-populaties van de kleine mantelmeeuw in
Nederland verschilt per gebied. In Krammer-Volkerak, de Duinen & Lage Land van Texel, de
Waddenzee en de Duinen van Vlieland is de ontwikkeling positief tot zeer positief. In de
Veerse Meer en het Zwanenwater en de Pettemerduinen is de trend echter negatief [SOVON
& CBS, 2005] (zie tabel 16.8).
In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de inschatting is voor de effecten van het
windpark, inclusief cumulatieve effecten, op de populaties kleine mantelmeeuw en de jan van
gent per Natura2000-gebied.
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Tabel 16.6

Inschatting effecten op de kleine mantelmeeuw en de jan van gent per
Natura2000-gebied

Kleine mantelmeeuw
Natura2000-gebied
Waddenzee
Voordelta
Zwanenwater en Pettemerduinen
Duinen en Lage Land van Texel
Duinen van Vlieland
Veerse Meer
Krammer Volkerak

Effect
-

Jan van gent
Natura2000-gebied
Bempton Cliffs
Helgoland

Effect
-

-:
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negatief effect, mogelijk significant. In de passende beoordeling wordt ingegaan op de significantie van de
effecten.

Zeezoogdieren
Op de schaal van de Noordzee of die van Nederland zijn significant negatieve effecten door
de aanwezigheid of de aanleg van het geplande windpark niet uit te sluiten. Met betrekking
tot het onderwatergeluid is de kennis ontoereikend om met zekerheid (op basis van
expertjudgement) een significant effect uit te sluiten ingeval van cumulatie met andere
windparken en geluidsbronnen onderwater (zie tabel 16.3). Het is zeer belangrijk om door
het maximaal inzetten van mitigerende maatregelen (zie paragraaf 5.4 voor een overzicht
van deze maatregelen) een dergelijk effectniveau te vermijden. Ter controle hiervan is het
zeer sterk aan te bevelen om zowel het geluidsniveau van aanleg en aanwezigheid van het
windpark als de reactie van de zeezoogdieren te monitoren.
Hieronder wordt aangegeven wat de te verwachten effecten zijn van de zeezoogdieren in de
Natura2000-gebieden Voordelta, Noordzeekustzone, Waddenzee, Oosterschelde en
Westerschelde & Saeftinghe. Hierbij geldt hetzelfde voorbehoud ten aanzien van het
onderwatergeluid als is gemaakt bij de toetsing van de effecten op de Noordzee.
Tabel 16.7

Inschatting cumulatieve effecten op zeezoogdieren per Natura2000gebied
Aanleg

Natura2000-gebied

Gewone
zeehond

Grijze
zeehond

Aanwezigheid
Bruinvis

Gewone
zeehond

Grijze
zeehond

Voordelta
nvt
0
0
Noordzeekustzone
0
0
Waddenzee
nvt
0
0
Oosterschelde
nvt
nvt
0
nvt
Westerschelde &
nvt
nvt
0
nvt
Saeftinghe
nvt: niet van toepassing, heeft geen instandhoudingsdoelstelling in dit gebied
0:
naar verwachting geen of verwaarloosbaar klein effect
-:
negatief, mogelijk significant effect

Bruinvis
nvt
0
nvt
nvt
nvt
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Bij de aanleg van het windpark worden negatieve effecten verwacht op zeezoogdieren
vanwege het geluid door het heien; in cumulatieve zin zullen indien de parken tegelijkertijd
worden aangelegd, de effecten sterker zijn. Indien de parken niet tegelijkertijd worden
aangelegd, zijn de effecten per park, hoewel afhankelijk van het aantal turbines,
vergelijkbaar, maar duurt de periode van aanleg langer. Omdat er mogelijk significante
effecten optreden, wordt een locatiespecifieke passende beoordeling uitgevoerd.
Echter, zoals eerder aangegeven is het kennisniveau van de effecten op zeezoogdieren
ontoereikend en van overige onder water aanwezige geluidsbronnen onvolledig. Een breder
georganiseerd onderzoek is nodig om ook de omvang en effecten van andere bronnen van
onderwatergeluid in kaart te brengen. Deze kennisleemten kunnen worden ingevuld door
middel van het MEP zoals dat in hoofdstuk 6 van dit MER is weergegeven.
Aangezien er mogelijk negatieve effecten op kwalificerende habitats of soorten kunnen zijn,
is een overzichtstabel opgenomen conform tabel 4 uit de Richtlijnen zoals die zijn
vastgesteld door het Bevoegd Gezag. Per relevant Natura2000-gebied zijn hierin de soorten
opgenomen waarvoor instandhoudingsdoelen zijn opgesteld (tabel 16.8). Voor de
verschillende soorten zijn hierin het aantal exemplaren en een indicatie van de autonome
ontwikkeling opgenomen. Een aantal soort(groepen) en de mogelijke effecten van het
windpark zijn daarnaast opgenomen in tabel 16.9. De habitats zijn opgenomen in tabel
16.10. In plaats van de referentiesituatie en autonome ontwikkeling zijn voor de habitats de
instandhoudingsdoelstellingen opgenomen. In de locatiespecifieke passende beoordeling
wordt nader ingegaan op de significantie van de effecten op de soort(groep)en en habitats
die in deze tabellen genoemd worden.
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Tabel 16.8

Overzichtstabel gebiedsbescherming:
bijzonder beschermingsniveau

Soorten/habitats per Natura2000-gebied
Zwanenwater & Pettemerduinen
Kleine mantelmeeuw
Aalscholver
Duinen & Lage Land Texel
Kleine mantelmeeuw
Waddenzee
Kleine mantelmeeuw
Grijze zeehond
Gewone zeehond
Duinen Vlieland
Kleine mantelmeeuw

toetsing

Referentiesituatie
1

111

soorten

met

een

Autonome ontwikkeling
2

110
1
790

-2
++
1

++

1

+
+
+

14.000

19.000
5
Circa 1.800
4
Circa 3.400
1

2.500

2

2

2

++

Noordzeekustzone

Grijze zeehond
Gewone zeehond

350.000
(Noordzeepopulatie)
6
Circa 1.800
6
Circa 3.400

Voordelta
Gewone zeehond
Grijze zeehond

151
3
199

3

0/0/-

Oosterschelde
Gewone zeehond

151

3

0/-

Westerschelde & Saeftinghe
Gewone zeehond

151

3

0/-

Krammer - Volkerak
Kleine mantelmeeuw

810

1

++

Veerse Meer
Kleine mantelmeeuw

590

1

-

Bruinvis

Bempton Cliffs (Verenigd Koninkrijk)
Jan van gent

0/+
+
+

2

7

2.552

2

?

Helgoland (Duitsland)
Jan van gent
222
?
1
Gemiddeld aantal broedparen per jaar tussen 1999-2003 [SOVON & CBS, 2005]
2
Trend vanaf 1994 [SOVON & CBS, 2005]
3
Aantal in 2005 in Voordelta, Grevelingenmeer, Veerse Meer, Oosterschelde en Westerschelde
samen [Strucker et al., 2007]
4
Uit: TSEG, 2005, in: Strucker et al. 2007
5
Uit: Reijnders, 2006
6
Voor de Noordzeekustzone zijn dezelfde getallen aangehouden als voor de Waddenzee
7
Tellingen Seabird 1998-2002, www.jncc.gov.uk
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Tabel 16.9

Natura2000-gebieden
met
risico
instandhoudingsdoelstellingen door
voorgenomen ingreep

112

op
negatieve
effecten
op
de externe werking van de

Natura2000-gebied
Lauwersmeer
Duinen Terschelling
Duinen Vlieland
Duinen Texel
IJsselmeer

Soort(groep)
Visetende zeevogels
Visetende zeevogels
Visetende zeevogels
Visetende zeevogels
Visetende zeevogels

Zwanenwater &
Pettemerduinen

Kleine mantelmeeuw,
aalscholver

Voornes Duin
Duinen Goeree & Kwade Hoek
Haringvliet
Grevelingen

Visetende zeevogels
Visetende zeevogels
Visetende zeevogels
Visetende zeevogels
Kleine mantelmeeuw
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Visetende zeevogels
Visetende zeevogels Afname voedselaanbod door vislarvensterfte

Krammer - Volkerak
Hollands Diep
Veerse Meer

Noordzeekustzone

Waddenzee

Voordelta

Mogelijke effecten
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Aanvaringsrisico windturbines tijdens
foerageren, afname voedselaanbod door
vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte

Aanvaringsrisico windturbines tijdens
Kleine mantelmeeuw
foerageren, afname voedselaanbod door
Visetende zeevogels
vislarvensterfte
Bruinvis
Grijze zeehond
Gewone zeehond
Vislarven
Visetende zeevogels
Grijze zeehond
Gewone zeehond
Vislarven
Visetende zeevogels
Grijze zeehond
Gewone zeehond
Visetende zeevogels

Oosterschelde

Gewone zeehond
Visetende zeevogels

Zoommeer
Markiezaat
Zwin & Kievittepolder

Visetende zeevogels
Visetende zeevogels
Visetende zeevogels

Westerschelde & Saeftinghe

Gewone zeehond
Visetende zeevogels

Risico op verstoring, verwonding of overlijden
(vislarven) tijdens heiwerkzaamheden, afname
voedselaanbod door vislarvensterfte
Risico op verstoring, verwonding of overlijden
(vislarven) tijdens heiwerkzaamheden, afname
voedselaanbod door vislarvensterfte
Risico op verstoring en/of verwonding tijdens
heiwerkzaamheden, afname voedselaanbod
door vislarvensterfte
Risico op verstoring en/of verwonding tijdens
heiwerkzaamheden, afname voedselaanbod
door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Afname voedselaanbod door vislarvensterfte
Risico op verstoring en/of verwonding tijdens
heiwerkzaamheden, afname voedselaanbod
door vislarvensterfte
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Tabel 16.10

Overzichtstabel gebiedsbescherming:
beschermingsniveau

Habitats per Natura2000-gebied

habitats

met
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een

bijzonder

Instandhoudingsdoelstelling

Waddenzee
H1110 - Permanent overstroomde
zandbanken
H1140 - Slik- en zandplaten
H1310 - zilte pionierbegroeiingen
H1320 - Slijkgrasvelden

H1330 - Schorren en zilte graslanden

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit permanent
overstroomde zandbanken, getijdengebied (subtype A)
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit slik- en
zandplaten, getijdengebied (subtype A)
Behoud oppervlakte en kwaliteit
Behoud oppervlakte en kwaliteit
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit schorren en
zilte graslanden, buitendijks (subtype A). Behoud
oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte graslanden,
binnendijks (subtype B). Achteruitgang in oppervlakte van
habitattype schorren en zilte graslanden, binnendijks
(subtype B) ten gunste van habitattype schorren en zilte
graslanden, buitendijks (subtype A) is toegestaan.

Noordzeekustzone
H1110 - Permanent overstroomde
zandbanken
H1140 - Slik- en zandplaten
H1310 - Zilte pionierbegroeiingen
H1330 - Schorren en zilte graslanden

Behoud oppervlakte en kwaliteit permanent overstroomde
zandbanken, Noordzeekustzone (subtype B)
Behoud oppervlakte en kwaliteit slik- en zandplaten,
Noordzeekustzone (subtype B)
Behoud verspreiding, oppervlakte en kwaliteit
Behoud verspreiding, oppervlakte en kwaliteit schorren en
zilte graslanden, buitendijks (subtype A)

Voordelta
H1110 - Permanent overstroomde
zandbanken
H1140 - Slik- en zandplaten
H1310 - zilte pionierbegroeiingen
H1320 - Slijkgrasvelden
H1330 - Schorren en zilte graslanden

Behoud oppervlakte en kwaliteit
Behoud oppervlakte en kwaliteit
Behoud oppervlakte en kwaliteit
Behoud oppervlakte en kwaliteit
Behoud oppervlakte en kwaliteit van schorren en zilte
graslanden, buitendijks (subtype A)

Oosterschelde
H1160 - Grote baaien
H1310 - Zilte pionierbegroeiingen
H1320 - Slijkgrasvelden
H1330 - Schorren en zilte graslanden

Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit zilte
pionierbegroeiingen, zeekraal (subtype A)
Behoud oppervlakte
Behoud oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte
graslanden, buitendijks (subtype A) en uitbreiding
oppervlakte en behoud kwaliteit schorren en zilte
graslanden, binnendijks (subtype B)

Westerschelde & Saeftinghe
H1110 - Permanent overstroomde
zandbanken
H1130 – Estuaria

Behoud oppervlakte en kwaliteit permanent overstroomde
zandbanken, Noordzeekustzone (subtype B)
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit
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Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit zilte
pionierbegroeiingen, zeekraal (subtype A) en behoud van
oppervlakte en kwaliteit zilte pionierbegroeiingen,
zeevetmuur (subtype B)
Behoud oppervlakte en kwaliteit
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit schorren
en zilte graslanden, buitendijks (subtype A) en behoud
oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte graslanden,
binnendijks (subtype B)

16.3 Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet regelt de individuele soortenbescherming. Hierin is de
soortenbescherming van de VHR geïmplementeerd. De Flora- en faunawet is van
toepassing voor het land en de 12-mijlszone. Er zijn plannen de werking uit te breiden tot de
EEZ. Tot dat moment heeft de soortenbescherming van de VHR rechtstreekse werking in de
EEZ. De toetsing op grond van de VHR is vermeld in paragraaf 16.2 hiervoor.
Wat betreft de aanlandingsplaats en het landtracés worden geen relevante effecten op de
gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten verwacht. Dit geldt ook voor de
varianten. De verwachte effecten zijn namelijk beperkt in ruimte en tijd. Ook worden geen
belangrijke vaste broed-, rust- of verblijfplaatsen van beschermde soorten doorsneden. Op
basis van de ervaringen met het landtracé van de kabels voor Windpark Q7-WP mag
verwacht worden dat de inpassing van het kabeltracé op land zodanig flexibel is, dat
negatieve effecten voorkomen kunnen worden.
16.4
Nota Ruimte en lBN 2015
16.4.1 Inleiding
Met de vaststelling en inwerkingtreding van de Nota Ruimte zijn het Structuurschema
Groene Ruimte en de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra komen te vervallen. De
beschermingsformule uit het SGR met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur is
overgenomen in de Nota Ruimte. Als gebiedsspecifieke uitwerking van de Nota Ruimte bevat
het IBN 2015 [IDON, 2005] een integraal afwegingskader voor de hele Noordzee. Dit
afwegingskader is van toepassing op alle vergunningplichtige activiteiten. Het
afwegingskader is gebaseerd op de beschermingsformules van de Nota Ruimte en de
Natuurbeschermingswet 1998.
16.4.2 Werkingssfeer
Het Nederlands deel van de Noordzee (NCP) valt sinds de inwerkingtreding van de Nota
Ruimte geheel onder de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De beschermingsformule voor
de EHS is daarmee ook van toepassing op het plangebied. De hele Noordzee is kerngebied
van de EHS. In het kader van het IBN 2015 zijn gebieden met bijzondere ecologische
waarden aangewezen (zie figuur 16.2). Deze omvatten de reeds aangewezen of
aangemelde VHR gebieden, de nog aan te wijzen SBZ’s (Friese Front, Klaverbank en
Doggersbank) en overige gebieden met bijzondere waarden (Kustzone, Bruine Bank en
Zeeuwse Banken). Voor de specifieke toetsing van de VHR gebieden wordt verwezen naar
de betreffende paragraaf hiervoor.
Voor de nog aan te wijzen gebieden en overige gebieden met bijzondere ecologische
waarden zijn nog geen kwalificerende soorten en habitats vastgesteld. Specifieke toetsing is
voor deze gebieden dan ook niet mogelijk.
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In de voorstudie voor de selectie van aan te wijzen gebieden zijn per gebied wel te
beschermen soorten en habitats genoemd [Lindeboom et al., 2005]. Het gaat hierbij met
name om specifieke bodemfauna en enkele zeevogels (zeekoet, grote jager).
16.4.3 Het toetsingskader
De beschermingsformule in de Nota Ruimte is gebaseerd op het “nee, tenzij"-principe.
Dit houdt in dat wanneer sprake is van significante aantasting van wezenlijke kenmerken of
waarden de ingreep niet is toegestaan, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is
van een groot openbaar belang. Eventuele effecten dienen te worden gemitigeerd en de
resterende significante effecten gecompenseerd. De richtlijnen voor compensatie zijn
vastgelegd in een compensatiebeginsel.
De te volgen stappen zijn:
1.
Aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden
Bij aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden gaat het met name om de
aantasting van natuur- en landschapswaarden. Van aantasting van wezenlijke
kenmerken en waarden is sprake indien unieke situaties verloren gaan, ecologische
processen op landschapsniveau blijvend verstoord raken, of populaties van nationaal
zeldzame of voor dat ecosysteem kenmerkende soorten planten of dieren zodanig
worden verkleind, versnipperd of geïsoleerd dat hun lokale voortbestaan op termijn niet
meer is verzekerd.
2.
Groot openbaar belang
Er is sprake van een groot openbaar belang als bijvoorbeeld een activiteit wordt
uitgevoerd om redenen van menselijke gezondheid, openbare veiligheid, voor het
milieu wezenlijke gunstige effecten of sociale/economische effecten.
3.
Alternatieven
De Nota Ruimte vereist, in het geval wezenlijke waarden en kenmerken worden
aangetast, dat alternatieven worden onderzocht. Er dient te worden nagegaan of de
activiteit niet elders of op een andere wijze kan worden gerealiseerd.
4.
Compensatie
Het compensatiebeginsel is in de Nota Ruimte samengevat als:
•
Geen netto verlies aan areaal, kwaliteit en samenhang.
•
Aansluitend of nabij het beïnvloede gebied.
•
Kwalitatieve compensatie, indien het voorgaande niet mogelijk is met kwalitatief
vergelijkbare waarden of dezelfde waarden verder weg.
•
Financiële compensatie, indien niet aan de voorgaande voorwaarden kan worden
voldaan.
•
De compensatie moet zijn geregeld tegelijk met het te nemen besluit van de
ingreep.
De beschermingsformule van de Nota Ruimte komt in hoofdlijnen overeen met de stappen
van de beschermingsformule van de Vogel- en Habitatrichtlijn en Natuurbeschermingswet
1998. De bescherming op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn is echter sterker:
•
“Dwingende redenen van groot openbaar belang” in plaats van “redenen van groot
openbaar belang”.
•
De beoordeling van negatieve effecten is strenger.
•
Voor VHR-gebieden is financiële compensatie niet mogelijk.
Het IBN 2015 introduceert een aanvulling hierop in de vorm van een integraal
afwegingskader voor vergunningverlening. In het integraal afwegingskader zijn vijf toetsen
opgenomen. In dit MER moet invulling worden gegeven aan deze toetsen.
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Onderstaand worden de toetsen nader toegelicht en wordt aangegeven op welke wijze in dit
MER en bij de besluitvorming hiermee wordt omgegaan.
1.

2.

3.

4.

5.

Definiëren van de ruimtelijke claim
Dit betreft de beschrijving van de voorgenomen activiteit, de effecten daarvan op het
milieu en het ruimtebeslag.
Voorzorg
Het voorzorgsprincipe is een cruciaal uitgangspunt bij de planning en ontwerp van
voorgenomen activiteiten op zee. Dit betekent dat vooraf maatregelen genomen dienen
te worden om langdurige, onomkeerbare en ongewenste effecten van activiteiten te
voorkomen en, als de betrokken activiteit toelaatbaar lijkt, te beperken.
Voor nieuwe activiteiten op de Noordzee moet de initiatiefnemer, ten behoeve van de
voorzorgtoets, informatie aanleveren die zowel de ecologische effecten als effecten op
de gezondheid van de mens en op ander rechtmatig gebruik in beeld brengt. De
voorzorgtoets wordt uitgevoerd door de vergunningverlener, zijnde Rijkswaterstaat
Dienst Noordzee. Bij de voorzorgtoets moeten de volgende stappen worden doorlopen
(IBN 2015):
•
Beschrijven van de ingreep.
•
Beschrijven van de natuurwaarden van het gebied en de situatie ten aanzien van
het gebruik.
•
Beschrijven van de effecten, die de ingreep kan hebben.
•
Beoordelen van deze potentiële effecten op basis van de beste beschikbare
kennis.
Nut en noodzaak
Op basis van de Nota Ruimte/IBN 2015 dient de initiatiefnemer van een nieuwe
activiteit met significante ruimtelijke en/of ecologische effecten de nut en noodzaak aan
te tonen, tenzij deze activiteit expliciet in het Rijksbeleid wordt toegestaan of
gestimuleerd.
Locatiekeuze en beoordeling ruimtegebruik
Doel van deze toets is om sterker te sturen op een zo efficiënt mogelijk ruimtegebruik.
Beschrijf op basis van welke argumenten de selectie en begrenzing van de locatie, het
kabeltracé en het aanlandingspunt tot stand zijn gekomen. Geef aan of deze locatie
grote milieu voor- of nadelen heeft, bijvoorbeeld ten aanzien van mogelijke
consequenties voor te beschermen gebieden in de Noordzee.
Het IBN 2015 geeft een aantal onderwerpen aan die bij de onderbouwing van de
locatiekeuze en de inrichting op de gekozen locatie moeten worden betrokken. De
volgende onderwerpen zijn relevant voor de besluitvorming over offshore windparken:
•
Efficiënt ruimtegebruik
•
Meervoudig ruimtegebruik waar mogelijk
•
Effecten op niet Iocatiegebonden gebruik
•
De termijn van de vergunning (de duur waarvoor de installatie in stand wordt
gehouden in relatie tot de economische en ruimtelijke waarde van de installatie
voor die betreffende periode)
•
Het verwijderen van objecten na beëindiging van het gebruik.
Beperkende en compensatie effecten
Volgens de Nota Ruimte/IBN2015 moeten negatieve effecten van een activiteit worden
beperkt (gemitigeerd). Negatieve effecten, die niet voorkomen kunnen worden, moeten
zoveel mogelijk worden gecompenseerd.

Het initiatief dient getoetst te worden op significante effecten op de te behouden kenmerken
en natuurwaarden van de verschillende gebieden in de Noordzee.
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Wanneer geen significante effecten worden vastgesteld, kan het initiatief zonder
compensatie doorgang vinden. Worden wel significante effecten vastgesteld (of niet uitgesloten), dient compensatie plaats te vinden.
In dit MER dient ook te worden aangegeven of afstemming met andere initiatiefnemers voor
offshore windparken heeft plaatsgevonden, en zo ja, met welk resultaat. De interactie met
overige gebruiksfuncties en activiteiten dient te worden beschouwd door in te gaan op de
belemmeringen en op de extra mogelijkheden (onder andere efficiënt en meervoudig
ruimtegebruik) van de voorgenomen activiteit voor andere gebruiksfuncties en vice versa.
Tevens moet worden aangegeven op welke wijze de diverse activiteiten op elkaar worden
afgestemd, rekening houdend met veiligheid, milieu en economische belangen.
16.4.4 Toetsing van de effecten
In het kader van de Nota Ruimte dienen de effecten te worden getoetst op de significante
aantasting van wezenlijke kenmerken of waarden van de gebieden met bijzondere
ecologische waarden. Deze wezenlijke kenmerken en waarden worden gevormd door vogels
en het onderwaterleven. Op grond van de in hoofdstukken 7 en 10 uitgevoerde analyses
kunnen significante effecten niet worden uitgesloten. De nog aan te wijzen gebieden, die
beoordeeld moeten worden, liggen verder verwijderd van het plangebied dan de reeds
aangewezen SBZ's.
Meer specifiek wordt hieronder ingegaan op het toetsingskader van het IBN 2015:
1.
Definiëren van de ruimtelijke claim
Deze aspecten zijn beschreven in Hoofdstuk 4: Voorgenomen activiteit en varianten
en, voor wat betreft de verschillende aspecten, in de hoofdstukken 7 t/m 14.
2.
Voorzorg
Door het volgen van de m.e.r.-procedure voldoet de initiatiefnemer aan het
voorzorgbeginsel. In het MER wordt namelijk ingegaan op de stappen, die in het IBN
2015 zijn beschreven, zijnde: de ingreep, de natuurwaarden en gebruiksfuncties in het
gebied, de effecten van de ingreep en de beoordeling van de effecten. Op basis van
deze informatie kan het Bevoegd Gezag de voorzorgtoets uitvoeren.
3.
Nut en noodzaak
In de Nota Ruimte is aangegeven dat de realisatie van offshore windparken geschiedt
om dwingende redenen van groot openbaar belang. In de Nota Ruimte staat expliciet
aangegeven dat gestreefd dient te worden naar een productievermogen van 6.000 MW
aan windenergie in de Exclusieve Economische Zone op het NCP. Nut en noodzaak
van nieuwe offshore windparken is daarmee aangetoond.
4.
Locatiekeuze en beoordeling ruimtegebruik
In Hoofdstuk 4: Voorgenomen activiteit en varianten, wordt uitgebreid ingegaan op de
locatiekeuze. In Hoofdstuk 4 is bij de ontwikkeling van varianten voor de inrichting van
de locatie rekening gehouden met efficiënt ruimtegebruik. Ook wordt in Hoofdstuk 4
ingegaan op de termijn van de vergunning en de aanleg, het gebruik, het onderhoud en
de verwijdering van het windpark. Mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik zijn,
gezien de beperkingen binnen de veiligheidszone, beperkt.
Wel worden de mogelijkheden van mosselteelt en mosselzaad invanginstallaties
binnen een offshore windpark onderzocht.
Effecten op het niet locatiegebonden gebruik komen aan de orde in de hoofdstukken
waarin verschillende aspecten worden behandeld (zoals scheepvaartveiligheid, recreatievaart, visserij en vliegverkeer).
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In het kader van de grootschalige ruimtelijke afweging voor vogels in de Zuidelijke
Bocht (zie Hoofdstuk 7) komt de locatie Brown Ridge Oost als relatief gunstig naar
voren.
Beperkende en compensatie effecten
In Hoofdstuk 5, paragraaf 5.4, zijn mitigerende maatregelen aangegeven om de
mogelijk optredende negatieve effecten te beperken. Indien uit de locatiespecifieke
passende beoordeling naar voren komt dat er significante effecten optreden, kan
compensatie geëist worden.

Tussen de verschillende initiatiefnemers van offshore windparken heeft diverse keren
overleg plaatsgevonden. Ook hebben de initiatiefnemers een aantal keren met de overheid
overleg gevoerd over een reductie van het aantal locaties, de fasering van de realisatie van
offshore windparken en over de wijze van bepaling van de cumulatieve effecten.
Ondermeer vanwege onzekerheid over mededingingsaspecten heeft dit overleg helaas niet
het gewenste resultaat gehad. Uiteraard zullen partijen in het vervolg van de
planontwikkeling op specifieke terreinen samenwerken. Bijvoorbeeld bij nader onderzoek en
nieuwe ontwikkelingen. Ook tijdens de aanleg en exploitatie, met name bij het onderhoud, is
samenwerking mogelijk. Zo zijn de kabels voor het NSW en Q7-WP voor een deel
gezamenlijk aangelegd om de effecten op de omgeving te beperken.
Een dergelijke samenwerking kan echter pas tot stand komen wanneer duidelijk is welke
partijen op welke locaties wanneer windparken kunnen en mogen bouwen.
De interactie met overige gebruiksfuncties, c.q. de belemmeringenkaart van Rijkswaterstaat,
is uitgangspunt geweest bij de selectie van de locatie Brown Ridge Oost. Deze interactie
komt met name aan de orde in de Hoofdstukken 11, 12 en 13 (Scheepvaartveiligheid,
straalpaden, radar en vliegverkeer, visserij, etc.). In hoofdstuk 15 Cumulatieve Effecten wordt
ook op deze aspecten ingegaan.
16.5
OSPAR-verdrag 1992
16.5.1 Inleiding
Het OSPAR-verdrag vormt een overkoepelend kader voor de bescherming van het mariene
milieu in het noordoostelijke deel van de Atlantische oceaan. Dit gebied omvat tevens de
Noordzee. De belangrijkste doelen van het OSPAR-verdrag zijn het voorkomen en
beëindigen van de verontreiniging van het mariene milieu en het beschermen van het
zeegebied tegen de nadelige effecten van menselijke activiteiten, ten einde de gezondheid
van de mens te beschermen en het mariene ecosysteem in stand te houden en, voor zover
uitvoerbaar, aangetaste zeegebieden te herstellen. Daarnaast wordt gestreefd naar een
duurzaam beheer van het betreffende zeegebied.
Duurzaam beheer is in de preambule van het OSPAR-verdrag gedefinieerd als "een zodanig
beheer van menselijke activiteiten dat het mariene ecosysteem het rechtmatig gebruik van
de zee kan blijven dragen en kan blijven voorzien in de behoeften van de huidige en
toekomstige generaties".
Om deze doelstellingen te bereiken nemen de verdragspartijen, afzonderlijk en gezamenlijk,
programma's en maatregelen aan en harmoniseren zij hun beleid en strategieën. Hierbij
wordt een aantal beginselen toegepast: het voorzorgsbeginsel, het beginsel “de vervuiler
betaalt”, de beste beschikbare technieken, de beste milieupraktijk en schone technologie.
16.5.2 Werkingssfeer
Het OSPAR-verdrag bevat bepalingen ten aanzien van de bescherming van het mariene
milieu tegen een aantal specifieke bronnen van verontreiniging, te weten verontreiniging
vanaf het land, door storting of verbranding en door offshore activiteiten.
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De verplichtingen van partijen ten aanzien van deze bronnen zijn voor een deel in het
Verdrag vastgelegd. Het Verdrag kent geen concreet afwegingskader.
16.5.3 Het toetsingskader
In 1998 is Bijlage V bij het OSPAR-verdrag aangenomen. Bijlage V heeft betrekking op de
bescherming en het behoud van ecosystemen en biodiversiteit. Deze Bijlage is met het
bijbehorende Aanhangsel 3 voor Nederland op 24 augustus 2001 in werking getreden. In
2003 is de “Initial OSPAR list of threatened and/or declining species and habitats” opgesteld.
Deze lijst van mariene soorten uit het Noordoost-Atlantische gebied heeft bescherming nodig
op grond van Bijlage V van het OSPAR-verdrag (zie tabel 16.2). Het Verdrag kent echter
geen “harde” toetsingssoorten.
16.5.4 Toetsing van de effecten
Uitsluitend de kabeljauw behoort tot de OSPAR soorten, die mogelijk regelmatig in het
plangebied voorkomen en die niet reeds op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn
beschermd zijn. Het belangrijkste negatieve effect voor de kabeljauw als gevolg van het
windpark treedt op tijdens het heien tijdens de aanleg. Kabeljauw zal de locatie en de
omgeving van het plangebied tijdens het heien mijden. Gezien de geringe oppervlak van het
plangebied in relatie tot het totale leefgebied van de kabeljauw, de naar verwachting
beperkte aantallen en de hoge mobiliteit worden geen significante effecten op kabeljauw
verwacht als gevolg van de aanleg, het gebruik en de verwijdering van het windpark.
De noordkromp (Arctica islandica) en de purperslak (Nucella lapillus) komen momenteel in
het plangebied niet voor. Noordkrompen zijn dieren van dieper water en meer slikkige
sedimenten en zijn bovendien zeer gevoelig voor visserijdruk. Het plangebied lijkt ongeschikt
als habitat voor de noordkromp. Ook na sluiting van het plangebied voor de visserij.
Purperslakken komen voor op stenige ondergrond en vooral langs de kust. De verwachting is
wel dat de purperslak de stortstenen funderingen van de windturbines zal weten te
koloniseren. Het windpark heeft in dat geval een positief effect op het voorkomen van de
purperslak. Negatieve effecten op deze soorten zijn dan ook uit te sluiten.
De door het OSPAR-verdrag beschermde habitats slikgebieden, zandbanken, estuaria,
oesterbanken, riffen, zeegras en zeepennen komen niet voor in het plangebied. Effecten op
deze habitats zijn dan ook niet te verwachten.
16.6
Onzekerheden bij interpretatie
Bij het samenvatten en het trekken van conclusies past, ondanks de voorgaande analyse en
beschrijving, enige bescheidenheid. De aannamen en onbekenden in de effectbepalingen
zijn veel en behept met grote (fouten)marges.
Dit betekent niet dat de uitkomsten van de effectberekeningen zinloos zijn; er is uitgegaan
van een worstcase scenario en dat geeft in theorie inzicht in de ernst van een toestand die
met minder waarschijnlijkheid optreedt. Daarnaast zijn er voor verschillende parameters
waarden ingevuld waarvan de marges onbekend zijn. In hoeverre de aannamen van deze
parameters redelijk zijn, is niet bekend. Voorts moeten de gevonden resultaten gewogen
worden in de enorme complexiteit van het ecosysteem van de Noordzee, waarin met name
de ruimtelijke en temporele variatie groot is. In het kader van de referentiestudies naar het
Near Shore Windpark (NSW) werd geconcludeerd dat in termen van ruimte en tijd de
natuurlijke variatie erg groot is voor de meeste faunagroepen. Vanzelfsprekend heeft dit
gevolgen voor de effectvoorspellingen.
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In de vierde plaats en aan het voorgaande gerelateerd dient geconstateerd te worden dat de
beschikbare kennis van het gebied en de complexe relaties binnen het ecosysteem beperkt
zijn. Bovendien vinden er grote autonome ontwikkelingen plaats, bijvoorbeeld
zeespiegelrijzing en opwarming van het zeewater, die al de nodige veranderingen in het
Noordzee ecosysteem hebben gebracht. In de vijfde en laatste plaats is men wereldwijd pas
sinds kort begonnen met het beschrijven van de effecten van offshore windparken op een
min of meer vergelijkbare wijze en volgens vergelijkbare methoden. Er kan van uitgegaan
worden dat er op het terrein van methodologie (effectmetingen) nog veel ontwikkeling plaats
gaat vinden.
De beschreven en gepresenteerde effectbeschrijvingen dienen nadrukkelijk in het kader van
bovenstaande aspecten bezien te worden. Het is duidelijk dat deze aspecten een invloed
hebben op de betrouwbaarheid van de conclusies.
De resultaten van de in dit MER gepresenteerde effecten dienen daarom te worden gezien
als ordegrootte schattingen. De gesuggereerde nauwkeurigheid (door zoveel cijfers achter
de komma) is een noodzaak om effectverschillen tussen organismen of alternatieven te
verduidelijken, maar als absolute cijfers is de betekenis beperkt.
16.7
Conclusie toetsing van de effecten
Gedurende de aanleg, het gebruik en de verwijdering van Windpark Brown Ridge Oost en de
kabelverbinding naar de aansluiting met het landelijk hoogspanningsnet worden in het kader
van de gebiedsbescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijn mogelijk effecten verwacht op
kwalificerende soorten of habitats voor de Speciale Beschermingszones op of rond het NCP.
Daarom is in dit hoofdstuk tabel 4 uit de Richtlijnen, zoals die zijn opgesteld door het
Bevoegd Gezag, opgenomen.
Op voorhand kunnen significante effecten op vogels, vissen, vislarven en grotere
zeezoogdieren als bruinvis en zeehond afkomstig uit de Natura2000-gebieden niet
uitgesloten worden, dus zal de significantie verder aan bod komen in de locatiespecifieke
passende beoordeling.
Wat betreft de kabeltracés op land worden geen beschermingsgebieden doorsneden en zijn
gezien de beperkte beïnvloede zone ook geen effecten op kwalificerende soorten of habitats
te verwachten.
Effecten op aanvullende soorten die zijn opgenomen in het OSPAR-verdrag worden niet
verwacht. In het kader van de beschermingsformules van de Nota Ruimte en het Integraal
Beheersplan Noordzee 2015 wordt geen significante aantasting van de wezenlijke
kenmerken of waarden verwacht van de (deels nog aan te wijzen) gebieden met bijzondere
ecologische waarden. Dat betekent eveneens dat er (nog) geen aanleiding is voor
compensatie.
16.8
Samenvatting overige effecten
Het aspect geomorfologie levert geen opvallende effecten op. Vanwege de geringe
oppervlakten op de zeebodem van de windturbines, transformatorstation en kabels zijn de
effecten, bijvoorbeeld in vergelijking met de aanleg van een Tweede Maasvlakte,
baggerdepots, zandwinning en/of schelpenwinning relatief gering en voor een deel van
tijdelijke aard (woelen van de bodem).
De aanleg van een of meer windparken heeft ook effecten op andere, menselijke belangen.
De gevolgen voor de scheepvaart zijn uitgebreid onderzocht. Ten opzichte van de huidige
situatie zullen risico's toenemen.
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De verwachting is echter dat de risico's beperkt zullen zijn.
Verder zal het windpark effect hebben op de belangen van met name visserij, olie- en
gaswinning en recreatievaart. E-Connection verwacht middels overleg met betrokken
organisaties tot de juiste afspraken te komen om effecten en hinder tot een minimum te
beperken.
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