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Global Wind Support GmbH is voornemens een offshore windpark, GWS Offshore NL 1, op 
het Nederlands Continentaal Plat in de Noordzee te realiseren en exploiteren. 

Dit document beschrijft het calamiteitenplan voor het offshore windpark. 
Het windpark bevindt zich op ruim 60km ten noorden van de eilanden Ameland en 
Schiermonnikoog. 
Het windpark bestaat uit 80 windturbines met een vermogen van 5MW per windturbine. 
De waterdiepte ligt tussen de 32 en 35 meter. 
De totale oppervlakte van het windpark beslaat ongeveer 46km2

. 

Elk van de windturbines wordt geplaatst op een driepoot fundatie (tripod). 
De totaie capaciteit van het park bedraagt 400MW. 
In het windpark wordt ook een transformator station geplaatst. De windturbines en het 
transformatorstation zijn onderling verbonden door 36kV kabels. 
De verbinding tussen het transformator station en de wal bestaat uit een 170kV kabel. 

Dit document beschrijft de maatregelen welke de veiligheid gedurende de bouw, operatie, 
preventief onderhoud en correctief onderhoud waarborgen. 

Onderhoud zal worden gecoordineerd vanuit Emden. 

1 Minimumeisen aan constructie, design en uitrusting 
van windturbines 

Bij de constructie en uitrusting van zowel de windturbines als het woon- en energieplatform is 
de veiligheid op verschillende punten gewaarborgd, te weten: in bouwkundig opzicht, met het 
oog op het scheeps-/luchtverkeer en de arbeidsveiligheid . Om de veiligheid van de 
windturbines te garanderen, zijn met name de volgende punten van belang: 

Beoordeling van de lokale omstandigheden ('design basis') inclusief 
bouwgrondonderzoek 

Specifieke constructie van de windturbines voor deze locatie 

Constructieve maatregelen volgens de stand van de techniek 

Technische uitrusting volgens de stand van de techniek 

Certificering door een erkend certificeringinstituut 
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1.1 Design en constructie van de windturbines 

De windturbine BARD VM die in het windpark GWS Offshore NL I zal warden opgesteld, is 
een 5 MW-turbine die speciaal is ontwikkeld voor offshore gebruik. Deze turbine is dan ook 
zo ontworpen en geconstrueerd dat zij voldoet aan strenge veiligheids- en 
beschikbaarheideisen waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke lokale 
omstandigheden. Een en ander wordt ook gewaarborgd door de type- en projectcertificering 
volgens de richtlijn van GL Wind 'Guideline for the Certification of Offshore Wind 
Windturbines' (2005). 

1.1.1 Procesbewakings- en veiligheidssysteem 

Windturbines moeten zowel bij onshore als offshore gebruik beschikken over een 
procesbewakings- en veiligheidssysteem. Voordat een certificering wordt uitgereikt, wordt dit 
systeem eerst grondig getest. Met storingen of fouten die niet kunnen warden uitgesloten, 
moet in de ontwerpbelasting rekening warden gehouden. 

Het procesbewakingssysteem moet zo warden ingericht dat de windturbine onder alle 
externe omstandigheden waarmee bij het ontwerp ervan rekening is gehouden, binnen 
normaal bedrijfsbereik wordt gehouden of gebracht. Het procesbewakingssysteem moet 
storingen zoals een te hoog vermogen, een te hoog toerental of een te hoge temperatuur 
herkennen en vervolgens passende maatregelen treffen. Het procebewakingssysteem haalt 
zijn informatie uit alle op de turbine aanwezige sensoren en moet minstens twee 
remsystemen kunnen bedienen. Bij ingrepen in de remsystemen heeft het 
veiligheidssysteem voorrang op het procesbewakingssysteem. 

De grenswaarden die het veiligheidssysteem activeren, moeten zo worden gekozen dat de 
waarden waarop het ontwerp gebaseerd is, niet worden overschreden en dat de turbine 
geen risico loopt, maar ook zo dat het procesbewakingssysteem tijdens normaal gebruik niet 
onnodig door het veiligheidssysteem wordt gestoord. 

Het veiligheidssysteem is redundant opgebouwd met minstens twee onafhankelijke 
remsystemen om de continu'i'teit te waarborgen als een van de remsystemen uitvalt. 

1.1.2 Conformiteit met richtlijn 'Constructie' 

Om de intrinsieke veiligheid van de windturbines te garanderen wordt momenteel met 
deskundigen gewerkt aan het opstellen van een richtlijn waaraan de constructie van de 
windturbines moet voldoen. 

De windturbines, de fundering en het woon- en energieplatform worden gecertificeerd door 
een erkende instelling en voldoen dus aan strenge veiligheidseisen (zie paragraaf 0). 

1.1.3 Certificering 

De windturbines, de fundering en het woon- en energieplatform worden gecertificeerd door 
een erkende instelling. 

Een (project)certificering bestaat uit: 

Typecertificering van de windturbines 

Keuring van de ontwerpbelasting en omgevingsvoorwaarden die specifiek zijn voor 
deze locatie (locatiebeoordeling) 
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Keuring van de draagstructuur die specifiek is voor deze locatie (mast, 
onderwaterstructuur en fundering) 

Productiebewaking van de verschillende onderdelen 

Toezicht op vervoer, installatie en inbedrijfstelling 

Het uitvoeren van terugkerende controles. 

Van toepassing is de 'Guideline for the Certification of Offshore Wind Windturbines, edition 
2005' van GL Wind. Deze richtlijn bevat alle bovenstaande punten, dus zowel de eisen aan 
de windturbines onder offshore omstandigheden als de certificering van de draagstructuur. 

1.1.4 Aanvaringsvriendelijkheid van de fundering 

Voor de windturbines in het wind park GWS Offshore NL I heeft BARD Engineering GmbH 
een eigen funderingsconstructie ontwikkeld. Het onti.¥erp hiervan is gepatenteerd en wordt 
door DNV gecertificeerd. Deze fundering, de zogenaamde 'Tripile ', is een constructie met 
drie funderingspalen die op ca. 9 m boven het wateroppervlak met een verbindingselement 
aan elkaar warden bevestigd . De funderingspalen hebben een relatief kleine diameter zodat 
ze gewoon in de bodem kunnen warden geheid of geboord . De aanvaringsvriendelijkheid bij 
een mogelijke scheepsaanvaring komt door de grate stijfheid van de hele constructie en 
doordat er onder de waterlijn geen constructie- of verbindingselementen zijn wat het risico op 
beschadiging van de scheepsromp verkleint. 

Om te kunnen zeggen hoe aanvaringsvriendelijk de fundering werkelijk is, heeft de 
Technische Universiteit Hamburg-Harburg (TU HH) een aanvaringstest voor de Tripile 
uitgevoerd. De simulatie werd uitgevoerd met een 160.000 tdw tanker met enkele 
scheepswand die gezien zijn omvang en risicopotentieel als representatief kan warden 
beschouwd. 

Uit de simulatie kwam naar voren dat een aanvaring van het schip met de draagstructuur van 
de windturbines geen lekkage veroorzaakt zodat een milieurisico door dit scenario niet te 
verwachten valt . Aanvaringen met moderne schepen (tankers met dubbele wand) hebben 
een nog lager risicopotentieel. In de simulatie valt de gondel met de mast weg van het schip. 
Aan de totale gevolgen van de aanvaring met de onderstructuur kan klasse 1 (gering) 
worden toegekend. lndien dit resultaat door andere aanvaringsscenario's wordt bevestigd , 
kan de Tripile wat betreft aanvaringsvriendelijkheid als gelijkwaardig aan de Monopile 
warden beschouwd. 

Gezien het bovenstaande kan de Tripile vooralsnog als een aanvaringsvriendelijke fundering 
word en beschouwd. 

1.1.5 Aanleg- en opstapvoorziening 

Gedurende de exploitatie van het windpark GWS Offshore NL I zijn de windturbines vanaf 
zee toegankelijk voor service- en onderhoudswerkzaamheden. Op basis van het huidige 
concept ontwikkelt de firma Abeking & Rasmussen hiervoor een speciaal onderhoudsschip 
met zogenaamde SWATH -technologie. De 25 m lange SWATH@A&R Windpark Tender 
combineert de voordelen van een catamaran (laag gewicht, hoge veiligheid, groat dek en 
grate kajuit) met de bijzondere eigenschappen van een halfafzinkbare constructie . Het schip 
heeft twee rompen die boven de waterlijn liggen waardoor het schip, met name als het vaart, 
rustiger in het water ligt en minder last heeft van golfbewegingen. Hierdoor kan 
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gemakkelijker van het schip op de windturbines worden gestapt of is dit tot bepaalde 
golfhoogten zelfs pas mogelijk. Schepen met SWATH-technologie warden tot dusverre met 
veel succes gebruikt in de loodsdienst. 

De 'Tender' is speciaal ontworpen als onderhoudsschip voor offshore windparken en heeft 
de volgende kenmerken/uitrustingen : 

Vervoer van maximaal twaalf onderhoudstechnici en uitrusting 

Vervoer van bagage/lading voor de stuurhut 

Geschikt om in te zetten voor de Duitse kust 

Loopplank naar het turbineplatform op de stuurhut 

Significante golfhoogte voor onbeperkt gebruik = 2,50 m 

De 'Tender' beschikt over een uitgebreide veiligheids- en reddingsuitrusting conform de 
vigerende voorschriften en heeft tevens een uitgebreid navigatie- en communicatiesysteem 
(zie ook bijlage 1 ). 

1.1.6 Energieplatform 

In een transformatorstation wordt de in het windpark opgewekte stroom omgezet in 
transmissiespanning. Dit station wordt in het windpark op een eigen platform opgesteld. 

Volgens het huidige ontwerp bestaat het offshore transformatorstation uit een platform van 
twee verdiepingen met een lengte van ca. 30 men een breedte van 30 m. Het staat op een 
geschikte fundering in het oostelijke gedeelte van het pilotgebied. De onderkant van het 
platform bevindt zich op 26 m boven NAP zodat ook extreem hoge golven die theoretisch 
slechts eens in de honderd jaar voorkomen, onder het platform kunnen doorstromen. Het 
energieplatform wordt bewaakt en bestuurd vanuit de centrale in Emden, maar kan ook 
vanaf het platform zelf warden bestuurd. 

Het conceptionele ontwerp van het platform is voornamelijk gebaseerd op de onderstaande 
normen: 

Power installations exceeding AC 1 kV: HD 637 S1 (= DIN VOE 0101) 

Bedrijfsvoering van elektrische installaties: DIN VOE 0105-1, -100 (= NEN-EN 50110-
1, -100) 

Overige normen en classificatiegegevens staan in VOE 101 (biz. 2-10). 

Het offshore transformatorstation bestaat uit: 

Schakelinstallatie voor het middenspanningsniveau in het park 

Draaistroomtransformatoren voor het transformeren van middenspannings- naar 
hoogspanningsniveau 

Schakelinstallatie voor het hoogspanningsniveau op het land 

Zo nodig compensator voor het compenseren van de bedrijfseigenschappen van de 
draaistroomkabel 

Noodaggregaten op diesel, noodaccu's, brandblussystemen 

Aanlegvoorziening voor schepen 
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Onderdelenmagazijn en werkplaats 

Veiligheidstechnische voorzieningen (reddingsboten, kranen, radar etc.) 

1.1. 7 Woon platform 

Voor GWS Offshore NL 1 is gekozen om geen woonplatform te realiseren. 

1.2 Markering van de windturbines 

De windturbines warden op vakkundige en passende wijze voorzien van markeringen en 
bakens. Uitgangspunt hierbij zijn wettelijke bepalingen en de stand van de techniek. De 
eisen die warden gesteld aan de markering van de windturbines zijn afkomstig uit de 
beleidsregels rijkswaterstaatswerken die berusten op de IALA-richtlijn. 

Een lijst met de eisen is te vinden in het document verlichtingsplan . 

1.3 Veiligheids- en nooduitrusting 

1.3.1 Reddingsmiddelen 

Het is gegarandeerd dat alle op de windturbines aanwezige personen deze bij dreigend 
gevaar onmiddellijk verlaten en dat personen die een ongeluk hebben gekregen uit het water 
kunnen warden gehaald. Hiervoor zijn reddingsmiddelen beschikbaar die voldoen aan de 
stand van de techniek: 

- Twee reddingsboeien met lijn op elke windturbine 

Minstens drie 'overlevingswerkpakken' in de voet van de mast en in de gondel 

Een apparaat voor hoogteredding per team 

Brancards (eventueel 'marine stretchers' (met zelfdrijvend vermogen) op het 
onderhoudsschip) 

1.3.2 Opstapvoorzieningen 

De fundering van de windturbines is zo geconstrueerd dat de windturbines zowel vanaf de 
boot als door schipbreukelingen vanuit het water kan warden beklommen. Een van de drie 
palen heeft een ladder die tot in het water reikt. Het woonplatform heeft meerdere ladders en 
dus opstapmogelijkheden. 

Via de ladder is de omloop te bereiken waar een deur is om in de windturbine te komen. 
Deze deur is niet afgesloten en beschikt over een meldsysteem. Wanneer de deur 
onverwacht opengaat, wordt er een signaal gestuurd naar de wachtpost. De wachtpost 
brengt de bemanning van het platform op de hoogte die vervolgens met het 
onderhoudsschip naar de windturbine vaart om deze te inspecteren. Wanneer 
schipbreukelingen op deze manier in een windturbine zijn gekomen, warden ze snel door het 
schip opgepikt. 

1.3.3 Schuilplaatsen 
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In plaats van schuilplaatsen in de windturbines voor het redden van schipbreukelingen plant 
BARD Engineering GmbH een woonplatform en een onderhoudsschip op de locatie. Op 
deze manier kunnen schipbreukelingen warden opgepikt door het schip dat snel inzetbaar is. 
Wanneer in de buurt van het windpark een SOS wordt afgegeven, bijvoorbeeld bij een 
schipbreuk en/of man overboard, kan dit warden ontvangen door de wachtpost die 24 uur 
per dag wordt bemand. Vervolgens kan het onderhoudsschip in actie komen en snel een 
zoektocht starten naar de schipbreukelingen. 

1.3.4 Communicatiemiddelen voor noodgevallen bij de windturbines 

Voor communicatie onder normale omstandigheden is er een telefoonnet beschikbaar. 
Telefoongesprekken warden gevoerd via het eigen netwerk met behulp van VolP-telefoons. 
IP-telefoons warden ge'lnstalleerd op alle werkplekken, in de centrale in Emden en in elke 
turbine (onderin de mast en in de gondel). De verbinding met het publieke telefoonnet loopt 
via vier telefooncentrales. 

Om offshore communicatie tussen de medewerkers permanent mogelijk te maken, wordt er 
een radiostation op het platform geplaatst. Bij dit station horen mobiele telefoons die de 
medewerkers kunnen gebruiken tijdens het varen op de boot of bij uitval van de IP-telefoons. 
Het bereik van het radiostation is 50 km. Dit station kan al tijdens de bouw van het windpark 
warden gebruikt en is oak bedoeld voor de communicatie met de helikopter en de 
scheepvaart. 

Wanneer dit gebruikersnet uitvalt, wordt gebruik gemaakt van publieke telefoonnetten. In dit 
geval zien de communicatiescenario's er als volgt uit: 

1. Kabelbreuk of netwerkstoring tussen windturbine en platform: 
In dit geval gebruikt de medewerker in het windpark een mobiele telefoon voor de 
communicatie met het platform of een satelliettelefoon voor de communicatie met de 
centrale in Emden en het transformatorstation in Eemshaven. De communicatie 
tussen de centrale en Eemshaven blijft via een IP-verbinding lopen 

2. Kabelbreuk of netwerkstoring tussen het platform en het vertakkingspunt van de 
landkabel naar Emden: 
In dit geval verloopt de communicatie in het windpark via IP-verbinding of mobiel 
(afhankelijk van de plaats waar de medewerker zich bevindt), de communicatie 
tussen het platform en de centrale via satelliettelefoon en tussen de centrale en 
Eemshaven via IP-verbinding. 

3. Kabelbreuk of netwerkstoring tussen het vertakkingspunt van de landkabel naar 
Emden en het transformatorstation in Eemshaven: 
In dit geval verloopt de communicatie in het wind park via IP-verbinding of mobiel 
(afhankelijk van de plaats waar de medewerker zich bevindt), de communicatie 
tussen het platform en de centrale via satelliettelefoon en tussen de centrale en het 
transformatorstation in Eemshaven via het publieke telefoonnet. 

Dit communicatieplan garandeert een hoge bereikbaarheid op alle locaties door gebruik te 
maken van het eigen kabeltrace (IP-telefonie) en publieke middelen (satelliet-, mobiel en 
vast net). 

Het moet gegarandeerd zijn dat via de wachtpost altijd een noodsignaal naar de 
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verkeerscentrale kan worden gestuurd en dat zo nodig contact kan worden gelegd met 
onderhoudsschepen (of -helikopters) en omgekeerd. Wanneer een spreekverbinding met de 
radiostations aan de kust via de marifoon niet altijd is gegarandeerd, moet er ook een 
kortegolfontvanger worden geplaatst. De radiocommunicatiesystemen moeten voldoen aan 
de eisen in hoofdstuk IV van het internationale SOLAS-verdrag (Safety of Life at Sea) uit 
1974 en de Nederlandse R& TTE Richtlijn en ook in bedrijf blijven bij het uitvallen van de 
hoofdenergievoorziening. 

1.3.5 Overlevingspakketten 

In de windturbines bevinden zich zogenaamde overlevingspakketten voor een paar dagen 
ten behoeve van onderhoudspersoneel dat de turbine niet kan verlaten door plotselinge 
weersverslechtering en ten behoeve van eventuele schipbreukelingen. De 
overlevingspakketten zijn gebaseerd op de ontwerprichtlijn van het Bundesamt tor 
Seeschifffahrt und Hydrographie en de 'Guidelines for Health and Safety in the Wind Energy 
Industry (BWEA)' en bestaan uit: 

Bescherming tegen de kou: drie overlevingspakken, drie hangmatten incl. 
bevestiging (thermomatten), drie slaapzakken 

- Voedsel: onbederfbaar voedsel en water voor drie personen en vier dagen 

- Verbandtrommel en geneesmiddelen 

Overige noodspullen: werplijn (oranje, 50 m lang), twee seinvuren, tien plastic 
zakken, een zaklamp, drie hoofdlampen incl. drie reservegloeilampen, twintig 
batterijen, vijf rollen toiletpapier, een laadapparaat voor de radio, een kaartspel 

De overlevingspakketten moeten minstens een keer per jaar worden gecontroleerd op 
volledigheid, bruikbaarheid en houdbaarheid. 

1.3.6 Noodverlichting 

In de gesloten ruimten van de windturbines is een goede verlichtingssterkte voor de werk-, 
geleide- en noodverlichting. Er is noodverlichting aanwezig zodat personen in de turbine 
deze veilig kunnen verlaten bij uitval van het hoofdverlichtingssysteem. 

Details over de noodverlichting zijn beschikbaar als de definitieve gegevens van de turbine 
en de draagstructuur bekend zijn. 

1.4 Uitrusting voor het waarborgen van de bedrijfs- en arbeidsveiligheid 

De windturbines zijn zodanig uitgerust en ingesteld dat de bedrijfs- en arbeidsveiligheid is 
gegarandeerd. De producent van de windturbines houdt al tijdens het plannen van de 
windturbines en ook bij de productie zelf rekening met constructieve maatregelen die de 
veiligheidsrisico's voor het personeel tot een minimum moeten beperken. Dit betekent onder 
andere dat er rekening wordt gehouden met bepaalde afmetingen en vormen, dat er 
bordessen, ladders, verankeringspunten, verlichting en waarschuwingsborden warden 
aangebracht en dat niveaus, barrieres etc. warden beperkt 

metals doel een toegang (inclusief beveiliging tegen toegang door onbevoegden), verblijf 
(bijvoorbeeld voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, reparaties en inspecties) 
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en exploitaitie die veilig is en zonder risico's. De windturbines zijn daarom zo uitgerust dat er 
geen gevaar vanuit kan gaan door vallen en uitglijden (voldoende hoge balustrades, antislip
oppervlakken) en door vallende en wegrollende voorwerpen, mechanische voorzieningen, 
scherpe randen of hoeken, slechte verlichting , lawaai of gevaarlijke stoffen. 

Voor werkzaamheden op plaatsen waar het gevaar bestaat dat de medewerker van de 
windturbine valt, worden speciale veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals adequate 
aanslagpunten. De werkplekken en werkvertrekken zijn bovendien beschermd tegen andere 
invloeden die schadelijk zijn voor de gezondheid zoals onverdraaglijke temperaturen, 
zuurstoftekort, gassen, dampen, elektrische stroom, elektrostatische oplading of ioniserende 
straling. 

Verder zijn er nog speciale offshore eisen in verband met de toegang/opstap tot de 
windturbines via ladders, het helikopterdek en de helikopterlift. 

De volgende onderdelen zijn ontworpen op basis van vigerende normen: 

- Windturbines - veiligheidsmaatregelen (EN 50308) 

Doorgangen, toegangen (deuren en luiken) (EN 292 en EN 547) 

- Gondelbekleding 

- Vluchtwegen en noodladders 

Bedrijfsruimten en werkgebieden (prEN 12437-2 en -3 alsmede EN 547) 

- Speciale werkapparatuur en veiligheidsapparatuur 

- Vloeren, bordessen, standplaatsen en werkplekken incl. buitenbordessen 

Balustrades 

Klimvoorzieningen inclusief klimhulpmiddelen, verankeringspunten (prEN 12437-1, 
-3 en -4 alsmede EN 795) en veiligheidskooien 

Bewegende delen en versperringen 

- Veiligheidsinrichtingen (EN 292) 

- Verlichting inclusief nood- en navigatieverlichting 

Gegevens over het geluidsniveau 

Noodstopvoorzieningen (EN 202-2 en EN 418) 

- Veilige stroomuitschakeling tijdens inspectie (EN 292) 

Brandpreventievoorzieningen 

Eerstehulpuitrusting 

Communicatie-apparatuur 

- Verblijf of accommodatie bij slecht weer 

Daarnaast zijn de volgende punten uit WEC BARD VM relevant voor de veiligheid van 
personen: 
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Noodstopschakelaars zijn aangebracht op verschillende plaatsen van de windturbines. Door 
de schakelaar in te drukken wordt het veiligheidssysteem in werking gesteld. Daarbij wordt 
zowel de hele aandrijflijn zo snel mogelijk stopgezet, als de generator van het net 
gescheiden. 

Voordat er aan onderdelen of systemen wordt gewerkt die relevant zijn voor de veiligheid, 
moet de turbine in de stand 'Service/Maintanance' worden gezet (zie 50 WEC BARD VM). In 
deze stand kan de turbine niet warden gestart, maar wel handmatig worden bestuurd wat 
anders niet mogelijk is. Bij werkzaamheden aan een rotor, in een rotornaaf of aan de 
aandrijflijn moeten de rotors warden vastgezet om te voorkomen dat deze ongewild gaan 
draaien. 

De mast is uitgerust met ladders met ingebouwde valbeveiliging om de gondel te bereiken. 
Uitrustplaatsen bevinden zich ter hoogte van alle flensverbindingen van de mastsegmenten. 
Veiligheidsgordels en valbeveiligingsmiddelen zijn in de voet van de mast ondergebracht. 

1.4.1 Hefvoorzieningen 

De platforms zijn uitgerust met hefvoorzieningen waarmee gereedschap en kleine 
onderdelen van de boot op het platform kunnen worden geheven. 

1.4.2 Brandblussysteem 

De windturbines beschikken over een adequaat brandblussysteem dat voldoet aan de stand 
van de techniek. Conform eis en advies zijn dit: 

- Gondel: brandbeveiligingssysteem HI-FOG 

- Genoeg COrhandblusapparaten bij mogelijke brandhaarden, zoals elektrische 
schakelkasten. 

Het systeem wordt regelmatig, om de 24 maanden, door een deskundige gekeurd . Het 
resultaat van de keuringen wordt zichtbaar gemaakt in de vorm van bijvoorbeeld een 
keuringssticker. In het kader van terugkerende controles van de windturbines wordt de 
geldigheid van de keuringssticker gecontroleerd. 
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2 Veiligheids- en noodmanagementsysteem 
Het doel van het veiligheidsmanagementsysteem is het garanderen van de turbine-, arbeids
en infrastructuurveiligheid bij normaal bedrijf (veiligheidsmanagement). 

Naast het opstellen van een veiligheidsmanagementplan wordt er nagedacht over een 
certificering, bijv. conform OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 
18001, een internationale norm voor arbomanagement. 

2.1 Veiligheidsmanagementsysteem 

2.1.1 Gezondheidszorg en arbeidsveiligheid 

Het Park GWS Offshore NL 1 wordt vanuit Emden (Duitsland) onderhouden door Duitse 
serviceteams welke ook in het Duitse deel van de Noordzee windparken onderhouden. 
Doordat op dit moment een duidelijke wetgeving betreffende gezondheid en 
arbeidsomstandigheden in de EEZ ontbreekt is er gekozen om aan te sluiten bij de richtlijnen 
welke in Duitsland van toepassing zijn. 

De werkzaamheden in offshore windparken moeten zo worden ingericht dat lichamelijk of 
dodelijk letsel zo veel mogelijk is uitgesloten en het resterende risico zo laag mogelijk wordt 
gehouden. Bij de maatregelen moet rekening worden gehouden met de stand van de 
techniek, de arbeidsgeneeskunde, de hygiene en overige wetenschappelijke kennis op dit 
gebied . 

Met de installatie en exploitaite van windturbines vallen medewerkers in de EEZ onder de 
arbovoorschriften. Dit zijn alle nationale arbovoorschriften en veiligheidsvoorschriften van de 
ongevallenverzekeringen die een rechtstreekse relatie hebben met de installatie en 
exploitatie van windturbines. Een overzicht van alle relevante voorschriften staat in bijlage 1 
van het actuele verslag inzake ongevallenpreventie van de Duitse regering (BT-DRS. 
15/4620). 

De maatregelen die zijn vastgelegd in de 'Berufsgenossenschaftliche lnformationen tor 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGI) - Windenergieanlagen' ter voorkoming van 
risico's vormen een goede basis voor het opstellen van een risicoanalyse en voor het 
formuleren van geschikte bedrijfsaanwijzingen voor werkzaamheden in de gevarenzone van 
de turbine. De BGI 657 ,,Windenergieanlagen" is onlangs van kracht geworden. 

2.1.2 Bedrijfsaanwijzingen en risicoanalyse 

Aan de hand van een risicoanalyse wordt vastgesteld welke arbomaatregelen er nodig zijn . 
Hieruit worden handelwijzen, handleidingen en veiligheidsmaatregelen in 
bedrijfsaanwijzingen afgeleid voor de onderstaande terreinen. Naast de algemene 
bedrijfsaanwijzingen van de producenten (bijv. voor machine, rotorbladen, draagstructuur) 
worden vooral de aspecten behandeld die samenhangen met de speciale offshore 
omstandigheden. 
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2.1.3 Verantwoordelijke personen 

In overleg met BARD: 

Er wordt een lijst opgesteld en bijgehouden van personen die de windturbines bedienen en 
controleren en van personen met wie in geval van risico-, nood- en alarmsituaties contact 
moet warden opgenomen (inclusief hun telefoonnummers). 

De lijst is actueel wat maandelijks wordt gecontroleerd. Alie werknemers krijgen deze actuele 
lijst. 

2.1.4 lnstructie van offshore werknemers 

De werknemers warden adequaat en in voldoende mate ge'lnstrueerd over veiligheid en 
gezondheid tijdens het werken. De basis hiervoor is onder andere de speciale 
veiligheidstraining die verplicht is voor het werken in het offshore windpark. De instructies 
warden minstens een keer per jaar herhaald. Na een verandering van werkplek of een lange 
pauze (enkele maanden) dient de betreffende werknemer opnieuw te warden ge'lnstrueerd. 

2.1.5 Scholing en training van personeel 

In principe moeten personen die windturbines betreden aan speciale eisen voldoen. 
Daarnaast moeten zij voldoen aan eisen die samenhangen met het feit dat de 
werkzaamheden offshore plaatsvinden. Daarom moeten de werknemers deelnemen aan een 
speciale, gecertificeerde veiligheidstraining waarbij de volgende punten warden behandeld: 

- Veilig werken in situaties waarbij valgevaar bestaat en instructies over de 
persoonlijke beschermingsmiddelen 

- Veilig aan board gaan en veilig van het schip op de windturbine stappen 

- Omgaan met stress in noodsituaties 

Eerstehulpverlening (incl. behandeling van pijn, shock, onderkoeling, 
afgescheiden ledematen) 

Communicatie met artsen 

- Technische training voor noodsituaties, met name het redden en bergen van 
andere personen uit de windturbine en hoogteredding 

- Overleven op zee, incl. het verlaten van een in zee neergestorte helikopter, 
gebruik van reddingsmiddelen zoals reddingseiland, vrijevalboot 

Noodstrategieen, beslissings- en handelingscompetentie in noodsituaties 

In samenwerking met een gekwalificeerde instelling wordt er momenteel een speciale 
training ontwikkeld die alle belangrijke onderdelen behandelt en verplicht zal zijn voor het 
werken in het offshore windpark BARD Offshore I. Voor details, zie de training. 

De veiligheidstraining wordt regelmatig herhaald. Voor permanent personeel van het 
wind park warden er twee keer per jaar noodoefeningen gehouden waarvan het verloop en 
het resultaat schriftelijk warden vastgelegd. 
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2.1.6 Persoonlijke beschermingsmiddelen 

De exploitant geeft elke werknemer persoonlijke beschermingsmiddelen. Er wordt 
gecontroleerd of de beschermingsmiddelen geen gebreken vertonen of de gebruiksduur niet 
is verlopen en of zij volgens de voorschriften warden gebruikt. De persoonlijke 
beschermingsmiddelen bestaan uit: 

Reddingsvest (voor gebruik op een schip of in een helikopter) 

Overlevingspak of overlevingswerkpak 

- Veiligheidshelm 

Handschoenen 

- Veiligheidsschoenen 

Oog- en oorbescherming 

- Valbeveiligingsset (banden, verbindingslijn , vanglijn, valdemper (EN 363)) 

De beschermingsmiddelen voldoen aan de minimumeisen uit de 'Guidelines for Health and 
Safety in the Wind Energy Industry' (BWEA) (zie Bijlage 3: Minimumeisen aan de 
persoonlijke beschermingsmiddelen ). 

2.1. 7 Looppaden windturbines 

Er wordt voor gezorgd dat de looppaden in de windturbines veilig zijn. Om dit te bereiken 
moeten de looppaden vrij zijn. Ook vluchtwegen warden vrijgehouden en er wordt voor 
gezorgd dat reddingswerkers ongehinderd toegang hebben. 

De toestand van ladders en treden wordt regelmatig gecontroleerd. De ladders aan de 
funderingspalen zu/len waarschijnlijk verwarmbaar zijn om ijsvorming te voorkomen. 

De werknemers warden ge"lnstrueerd over het bestijgen van de windturbines en het gebruik 
van de valbeveiligingsmiddelen. 

De overstap van de mast naar de gondel wordt extra beveiligd door een algemene 
beveiliging en geschikte punten om zich aan vast te houden. 

2.1.8 Verkeer voor onderhoud en bevoorrading 

Het verkeer dat nodig is voor het bevoorraden en onderhouden van het windpark, krijgt 
bindende werkinstructies die aan a/le betrokkenen bekend warden gemaakt zodat een 
geregelde en veilige afhandeling van de operatieve werkzaamheden is gegarandeerd. 

Rand het windpark zal een veiligheidszone warden ingesteld waarin geen scheepvaart is 
toegestaan met uitzondering van de onderhoudsschepen. Een onderhoudsschip van BARD 
Engineering zal permanent op de locatie zijn gestationeerd . De autoriteiten warden hiervan 
op de hoogte gebracht. 

Er wordt schriftelijk vastgelegd welke personen een turbine betreden, waarom zij dit doen en 
wanneer ze de turbine weer willen verlaten. Na afloop van de werkzaamheden wordt 
gecontroleerd of alle personen de windturbines ook daadwerkelijk weer hebben verlaten. De 
wachtpost weet altijd of en welke personen zich op windturbines bevinden. 
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Alie personen (eigen personeel, personeel van andere ondernemingen, bezoekers etc.) 
moeten voor betreding van het windpark een vragenlijst invullen en aantonen dat zij de 
verplichte cursussen hebben gevolgd (zie Bijlage 4: Vragenlijst personeel.) 

2.1.9 Documentatie van risicovolle situaties 

Voor een continue verbetering van de bedrijfsveiligheid warden 'bijna-ongelukken' schriftelijk 
vastgelegd . De documentatie wordt geanalyseerd om zwakke plekken en gebreken in de 
bedrijfsveiligheid te kunnen vaststellen. De situaties die uit de analyse als risicovol naar 
voren komen, warden veilig gemaakt. De werknemers warden gestimuleerd om 'bijna
ongelukken' ook echt te melden. Dit wordt ook verteld bij de instructie van offshore 
werknemers. 

De handelwijze voor het documehteren en opheffen van risicovolle situaties is beschreven in 
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Bijlage 5: Documenteren en opheffen van risicovolle situaties. 

Bladzijde 17 van 57 



Calamiteitenplan 
~ <,tUS,\l 

project: GWS Offshore NL 1 

Project-uitvoerende organisatie: Global Wind Support GmbH 

2.1.10 Brandpreventie- en brandbestrijdingsmaatregelen 

Gezien het feit dat de locatie buiten de 12-mijlszone ligt en gezien de bijzondere 
omstandigheden van de offshore locatie kunnen normen zoals die op het land gelden, hier 
niet van toepassing zijn en ook niet onbeperkt naar deze situatie worden vertaald. Het is 
daarom heel belangrijk dat overeenstemming wordt bereikt over de toe te passen 
voorschriften. Dit geldt met name ook voor de brandpreventie- en 
brand bestrijdingsmaatregelen. 

In overeenstemming met 'SchuSiKo' dient er een brandbestrijdingsplan conform DIN 14095 
en een brandbeveiligingsverordening conform DIN 14096 te warden opgesteld die aan alle 
betrokkenen bekend moeten warden gemaakt. Eisen die uit deze voorschriften voortvloeien, 
staan in DIN 14095 en DIN 14096. 

Het noodmanagement zorgt er in geval van brand voor dat de juiste maatregelen en 
handelingen worden uitgevoerd. 

Op de windturbines en het woon- en energieplatform warden vluchtwegen aangelegd, 
gemarkeerd en aan de werknemers uitgelegd. Vlucht- en reddingsplannen worden op 
geschikte plaatsen opgehangen. 

(Vlucht- en reddingsplannen: levering door producenten van windturbines + platformen, 
afstemming met certificeerder) 

2.2 Voorzieningen voor het bewaken en besturen van de windturbines 

Alie windturbines van het offshore windpark zijn uitgevoerd met automatische besturingen en 
worden permanent bewaakt door de centrale in Emden die 24 uur per dag is bezet met 
geschoold en geautoriseerd personeel van de parkexploitant. Deze bewaking op afstand 
dient zowel voor het registreren van de bedrijfsparameters als voor de turbine- en 
bedrijfsveiligheid. De bewaking betreft 

Windturbines inclusief fundering 

Woon platform 

Energieplatform 

Overige infrastructuur zoals kabelsystemen en communicatiesystemen 

Bebakening voor de scheepvaart 

Nautische veiligheidsvoorziening 

Voorzieningen voor de beveiliging van luchtverkeer 

Algemene gegevens over het weer, de zeegang etc. 

De basis voor de uitwisseling van alle gegevens tussen alle stations is het gegevensnetwerk 
dat onderverdeeld wordt in een besturingsnetwerk en een gebruikersnetwerk. 

Het besturingsnetwerk verbindt alle windturbines, de transformatorstations on- en offshore 
en de centrale in Emden. Via dit netwerk worden de besturingssignalen van de centrale aan 
de windturbines en transformatorstations verzonden en alle bedrijfsgegevens opgevraagd. 
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Van dit netwerk hangt een reglementair bedrijf en de hele stroomproductie af en daarom 
warden er hogere eisen gesteld aan de beschikbaarheid van dit netwerk. Om de 
storingsgevoeligheid van de gegevenskabels tot een minimum te beperken wordt op langere 
traces een singlemode-glasvezelkabel met een golflengte van 1550 nm gebruikt. 

Door de redundantie van de voedingseenheden op het platform, in de centrale en in de 
transformatorstations is de beschikbaarheid van het besturingsnetwerk veiliggesteld bij een 
gelijktijdige uitval van twee willekeurige eenheden. 

In geval van een kabelbreuk zorgt de redundante verbinding via satelliet of het mobiele net 
ervoor dat het besturingsnetwerk blijft werken. De omschakeling van de gegevensoverdracht 
van kabel naar satelliet of mobiel netwerk gebeurt automatisch nadat de kabelbreuk is 
herkend. In de glasvezelkabel zijn twee vezelpakketten redundant. Daarnaast warden er nog 
vier vezels gereserveerd die bij materiaalverslechtering van de geexploiteerde vezel voor het 
besturingsnetwerk kunnen warden gebruikt. 

Wanneer de stroom uitvalt, kunnen de windturbines en platformen teruggrijpen op 
UPS 1/noodstroomaggregaten en zo de eigen stroomvoorziening veiligstellen. De 
noodstroomvoorziening is voldoende voor een uitvaltijd van 1 maand. 

Het automatische bedrijf van de windturbines wordt geregeld door het procesbewakings- en 
veiligheidssysteem. De bedrijfsgegevens van de windturbines warden ten behoeve van de 
bewaking op afstand online verzonden naar de wachtpost op het land en naar het 
woonplatform. 

Het afstandsbewakingssysteem van de windturbines is zo ontworpen dat het bedrijf van de 
windturbines van hieruit uitgebreid bestuurd en geregeld kan warden. Redundante systemen 
van de windturbines kunnen naast de automatische activering ook warden bestuurd op de 
locatie zelf of vanuit de centrale. 

2.2.1 Storingsmeldingen 

Storingen in het reglementaire bedrijf zijn afwijkingen van het normale bedrijf die de volgende 
oorzaken kunnen hebben: 

Technische storingen in de turbine/het windpark 

Weersomstandigheden, zoals blikseminslag, storm 

Kabelbeschadiging of -breuk 

Circuit feedback 

De storingen kunnen leiden tot de uitval van afzonderlijke componenten van het windpark of 
het wegvallen van de communicatie tussen windpark en centrale op het land. De gevolgen 
reiken van korte stilstand van afzonderlijke technische installaties tot volledige uitschakeling 
van het hele windpark. 

In geval van een storing of uitval moeten ook de vergunningverlenende autoriteiten of 
centrales op de hoogte warden gebracht. Hetzelfde geldt als de problemen zijn verholpen. 

2.2.2 Technische controle van windturbines en infrastructuur 

1 UPS - onderbrekingsvrije stroomvoorziening 
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De bedrijfsveiligheid van de windturbines wordt gewaarborgd door technische controles. Er 
wordt een plan opgesteld voor de technische controle van windturbines, turbineonderdelen 
en infrastructuur volgens een bepaalde cyclus of in bepaalde situaties (bijv. belangrijke 
veranderingen, beschadigingen). 

2.2.3 Onderhoudsschema 

Het onderhoudsschema wordt gebaseerd op de onderhoudsintervallen/-schema's van de 
producenten, die nag niet beschikbaar zijn . Er staat in hoe de uitgevoerde 
onderhoudswerkzaamheden moeten warden gedocumenteerd en dat er wordt gecontroleerd 
of de onderhoudsschema's warden nageleefd. Er is oak een regelmatig onderhoud van de 
reddingsmiddelen gepland. 

2.2.4 Zeeobservatie 

Eerst moet warden uitgezocht of en in hoeverre de exploitant verplicht is tot zeeobservatie , 
of dat hij dit uit eigenbelang zal doen. Op basis van de resultaten uit de risicoanalyse wordt 
er een plan opgesteld: welke en hoeveel maatregelen zijn er nodig voor het observeren van 
het zeegebied in de buurt van het park. Een en ander wordt afgestemd met de dienst die 
belast is met de verkeerscontrole. 

De belangrijkste taken van een zeecontrole/zeeobservatie in de omgeving van een offshore 
wind park zijn het herkennen van mogelijke schepen op aanvaringskoers en het identificeren 
en waarschuwen van deze schepen. 

De "Zeecontrole" is een soevereine functie van de kustwacht, en wordt uitsluitend door uw 
ervaren en uitgevoerd . Communicatie met een schip dat op aanvaringskoers ligt, lopen alttijd 
via de kustwacht. De exploitant van het windpark kan alleen een zeeobservatie uit voeren 
welke een zelf-het veiligstellen van het windpark en een tweede zekerheid betekenen. 

In geval van nood kan het personeel van de verkeerscontrole of de wachtpost van het 
windpark de reddingsdiensten en kustwachten op de hoogte stellen . 

Hieronder volgt een beschrijving van een zeeobservatie door de exploitant in de omgeving 
van een offshore wind park. Een dergelijke oplossing heeft minder effect dan een volwaardige 
zeeobservatie, maar kan in bepaalde gevallen wel een scheepsaanvaring voorkomen en 
vermindert dus het risico op een aanvaring van bestuurbare schepen met windturbines van 
het windpark. 

De basis van deze oplossing is een geautomatiseerde identificatie van schepen met AIS
signaal die binnen een bepaalde straal rand het wind park op het gebied van het offshore 
windpark afstevenen. Hiervoor dienen de ontvangen AIS-gegevens permanent te warden 
geanalyseerd. lndien een schip wordt ge'identificeerd dat recht op het windpark afstevent, 
wordt het windparkpersoneel gewaarschuwd. 

Het is oak mogelijk om tevens een automatisch bericht via AIS naar het schip te sturen of het 
schip automatisch te waarschuwen door middel van een spoed- of veiligheidsbericht via het 
DSC-kanaal van de marifoon (kanaal 70). 

Door de taken van het wachtpostpersoneel te combineren met de taken van het personeel 
van een verkeerscentrale kan belangrijk warden bespaard op investeringen en 
personeelskosten. Deze besparingen kunnen gevolgen hebben voor de effectiviteit van de 
zeeobservatie. De hier beschreven oplossing biedt echter een zeer hoge waarschijnlijkheid 

Bladzijde 20 van 57 



~ 
Calamiteitenplan 

GLOBAL 
project: GWS Offshore NL 1 ~· • " IJ •<II~ ~ r'.' Ill 1 

Project-uitvoerende organisatie: Global Wind Support GmbH 

voor het herkennen van een schip op aanvaringskoers en het waarschuwen van het 
betreffende schip. 

Het voordeel van een minimale zeeobservatie is dan ook dater vrijwel zonder extra 
personeelskosten en zonder de inrichting van een complete verkeerscontrolekamer een 
goede (extra) bescherming tegen scheepsaanvaringen wordt geboden die zonder deze 
observatie zou ontbreken. 
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Uitrusting en personeel voor minimale zeeobservatie door de wachtpost: 

Uitrusting: Beschrijving 

AIS Redundante AIS-ontvangstapparatuur en redundante 
gegevensoverdracht aan de wachtpost. 

AIS-analyse De bij het windpark ontvangen AIS-gegevens warden door 
de wachtpost op de juiste manier geanalyseerd. Bevindt 
zich binnen een bepaalde straal rand het windpark een 
schip dat recht op het windpark afvaart, dan wordt het 
personeel van de wachtpost gewaarschuwd. 

Eventueel kan in combinatie met de AIS-apparatuur en 
marifoons ook de leiding van het betreffende schip 
automatisch warden gewaarschuwd. 

Marifoon met DSC Minstens twee redundant werkende apparaten 

Eventuele schepen op aanvaringskoers kunnen warden 
ge"informeerd en gewaarschuwd (bijv. via marifoonkanaal 16 
of DSC-kanaal 70). 

Telefoon Voor de communicatie met schepen op aanvaringskoers 
(satelliettelefoon) en met autoriteiten ter informatie en 
eventueel voor het treffen van hulpmaatregelen. 

Gegevensoverdracht Redundante gegevensoverdracht van het windpark naar de 
wachtpost van het windpark voor veiligstelling van de 
informatie-uitwisseling (marifoon en AIS) . 

Veiligheidshandboek Veiligheidshandboek met werkinstructies en noodplannen 
voor het personeel van de wachtpost van het windpark. 

Overige lnformatiesystemen voor het weergeven van hydrologische 
informatiesystemen en meteorologische gegevens (windkracht en -richting, 

waterstand, zicht). 

Eventueel ook systemen die de toestand van de 
afzonderlijke windturbines weergeven (aanwezig in de 
wachtpost van het windpark). 

Personeel : 

Bedrijfspersoneel Om schepen te kunnen waarschuwen is een extra scholing 
van het bedrijfspersoneel van de wachtpost voldoende 
(basiskennis navigatie, marifoondiploma en kennis van de 
aanwezige apparaten). De wachtpost van het wind park dient 
in dit geval 24 uur per dag te zijn bezet met geschikt 
personeel. 
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2.3 Noodmanagementsysteem 
Het noodmanagementsysteem bevat een noodplan met gedetailleerde instructies (alarm- en 
risicobestrijdingplannen) voor crisissituaties. Deze moeten door de autoriteiten zijn 
goedgekeurd . 

Het doel van dit systeem is het beschermen van werknemers, reddingswerkers, derden, de 
scheepvaart en het milieu. 

Bij een milieucalamiteit zijn alle personen in de regio verplicht te helpen. Rijkswaterstaat 
Noordzee en de Kustwacht warden ge"lnformeerd. Afval dient te warden verzameld en naar 
de kust te warden gebracht. Grote drijvende voorwerpen of andere objecten die gevaar 
kunnen opleveren voor de scheepvaart en milieu warden gerapporteerd en zo snel mogelijk 
verzameld. 

2.3.1 Algemene invoering en bekendmaking van de alarm- en 
risicobestrijdingsplannen 

In de alarm- en risicobestrijdingsplannen van het windpark staat een uitgebreide beschrijving 
van de organisatorische en technische maatregelen die getroffen moeten warden na het 
herkennen van een gevaarlijke situatie die tot een noodsituatie of storing kan leiden, of die is 
ontstaan door een noodgeval of storing. In deze alarm- en risicobestrijdingsplannen staan 
oak de personen en diensten genoemd die bevoegd zijn om maatregelen te treffen. Er 
warden maatregelen vastgelegd voor bekendmaking van en inzage in de plannen. 

2.3.1.1 ldentificatie van mogelijke noodgevallen 

De identificatie en weging van mogelijke noodgevallen in het windpark GWS Offshore NL I 
vond plaats op basis van een FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). Daarbij werden de 
risico's onderzocht die kunnen leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan het milieu; 
enerzijds door de exploitatie van het windpark zelf (interne risico's), anderzijds door 
invloeden op het windpark van buitenaf (omgevings- of externe risico's). Door het beoordelen 
van de parameters 'kans op optreden' (occurence) en 'ernst' (severity) was het mogelijk om 
het risicoprioriteitsgetal (Risk Priority Number, RPN) te bepalen en een analyse op te stellen 
aan de hand van een risicomatrix. 

Het resultaat van de FMEA staat in Bijlage 8 (FMEA). Hier staan de fouten gesorteerd op 
hun RPN. 
Het voorlopige resultaat van de FMEA is dat 42 fouten zijn ge·identificeerd en een waarde 
hebben gekregen. Daarbij zijn er drie fouten met RPN 8, drie fouten met RPN 6, negentien 
fouten met RPN 4, zes fouten met RPN 3, vijf fouten met RPN 2 en zes fouten met RPN 1. 
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Aantal RPN 
fouten 

3 8 

3 6 

19 4 

6 3 

5 2 

6 1 

L42 
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Een overzicht staat in de onderstaande risicomatrix. 

catastrofaa I ( 4) 

kritisch (3) 

belangrijk (2) 

niet belangrijk 
( 1 ) 

4 
(15 x) 

nihil (1) gering (2) 

3 
(2 x) 

af en toe (3) 

De volgende fouten hebben met RPN 8 een verhoogd risico: 

Systeem Functie Fout Gevolg 

Bedrijf van de Onderhoud/ Personenongeval Letselrisico voor 
wi ndtu rbi nes reparatie turbine bij onderhoud/ personen 

reparatie 

Betreden van Onderhoud/ Ongeval bij Letselrisico voor 
windturbines en reparatie turbine betreden van personen 
platformen windturbines/ 

platformen 

Bedrijf van het St room- Personenongeval Letselrisico voor 
energieplatform omvorming personen 

vaak(4) 

Oorzaak 

Onoplettendheid 
weersomstandig 
heden 

Slecht weer; 
onoplettend he id 

Onoplettendheid 
Gevaarlijke 
werkzaamheden 
(werkplaats) 

Opvallend is het grate aantal fouten die catastrofale gevolgen hebben als ze zich voordoen, 
maar waarvan het zeer onwaarschijnlijk is dat ze voorkomen en die dus een lage RPN (4) 
hebben. Hiertoe behoren met name veel aanvaringsscenario's. 

In Bijlage 8 (FMEA) staat het resultaat van de FMEA, gesorteerd naar RPN . 
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De ge'identificeerde fouten kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieen . 

• Personenongeval 

• Man over boord 

• Aanvaring 

• Brand 

Andere fouten zijn: 

• Onderdelen die van de turbine vallen 

• Disfunctie van de draagstructuur 

• Uitlopende bedrijfsstoffen 

Hiermee is in dit plan nog geen rekening gehouden. 

2.3.2 Belangrijkste inhoud van alarm- en risicobestrijdingsplannen 

Nader gespecificeerd warden de alarmmeldingen (wanneer moet wat warden gemeld), het 
alarmverloop (hoe moet er aan wie worden gemeld), de meldingsniveaus (afhankelijk van het 
type en de omvang van het noodgeval), nood- en storingsscenario's met 
interventiemaatregelen (onmiddellijke en follow-upmaatregelen), beschrijving van de 
scenario's in de verschillende fasen waarin zij zich voordoen, weergave van concrete 
interventiemaatregelen. 

Het alarmplan beschrijft de maatregelen die genomen moeten warden na het vaststellen 
van een gevaarlijke situatie, bijv. alarm activeren, gedefinieerde alarmsignalen, handelwijze 
van de werknemers in geval van een alarm, gecoordineerd doorgeven van meldingen 

Het risicobestrijdingsplan beschrijft de technische en organisatorische 
voorzorgsmaatregelen voor risicobestrijding, de maatregelen die genomen moeten warden in 
een gevaarlijke situatie en de maatregelen om de gevolgen van een daadwerkelijk 
gevaarlijke situatie te beperken. 

Daarnaast bevatten de alarm- en risicobestrijdingsplannen voor de verschillende scenario's 
de volgende aspecten: 

• Afstemming met de bevoegde autoriteiten 

• Noodmeldingen 

• Verbindingen voor het overbrengen van berichten 

• Uitschakeling van de windturbines bij reddings- en bergingswerkzaamheden 

• Aanvulling en terugkoppeling 

Zodra er ervaringen zijn opgedaan in oefeningen of echte noodsituaties warden deze 
gebruikt om het effect van de maatregelen te meten en verbeteringsmogelijkheden te 
implementeren. 
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2.3.3 Noodplannen 

2.3.3.1 Maatregelen bij gevaar door de scheepvaart (aanvaringsrisico) 

Als onderdeel van het veiligheidsmanagement observeert de exploitant het zeegebied in de 
omgeving van het park. Deze zeeobservatie berust met name op een geautomatiseerde 
identificatie van schepen via het AIS-signaal. Door middel van een permanente analyse van 
de binnenkomende gegevens in de wachtpost kan het bedrijfspersoneel de scheepvaart in 
een vastgelegde straal rond het offshore windpark observeren om mogelijke gevaren, met 
name schepen op aanvaringskoers, te herkennen. In combinatie met de bewaking door 
personeel van een verkeerscontrolekamer is een effectieve bescherming mogelijk tegen 
gevaren door de scheepvaart. Deze gevaren kunnen afkomstig zijn van onmanoeuvreerbare 
schepen die in de omgeving van het windpark drijven, maar ook van manoeuvreerbare 
schepen die zich op aanvaringskoers met het wind park bevinden. 

Wanneer een gevaar dat van een schip uitgaat, wordt ge'fdentificeerd, moet het 
noodmanagementsysteem een vastgelegd alarmerings- en risicobestrijdingsproces 
activeren. De kustwacht zal warden gecontacteerd zodat verdere actie ondernomen kan 
warden in samenwerking met de kustwacht. De inzet van de Waker kan hier een grate rol 
inspelen zeker gezien het feit dat de ligplaats van de Waker bij een windkracht vanaf 5 
beaufort op wacht ligt in het Texel verkeersscheidingsstelsel, dus zeer dicht bij "GWS 
Offshore NL 1"(zie bijlage 7, Veiligheidsstudie Offshore windpark"GWS Offshore NL 1" 
paragraaf 5.2) 
Maar eerst moet het gevaar nader warden gespecificeerd. Aan de hand van de FMEA zijn 
aanzienlijke risico's van de externe en interne scheepvaart ge'fdentificeerd. Een risico is 
aanzienlijk als het product boven een bepaalde waarde uitkomt (die wordt berekend aan de 
hand van de kans op optreden en het mogelijke gevolg). Hiertoe behoren de volgende 
scenario's: 

(1) Onmanoeuvreerbaar schip nadert het windpark of is op drift in het wind park 

(2) Manoeuvreerbaar schip bevindt zich op aanvaringskoers met het windpark 

(3) Onderhouds- of bevoorradingsschip op drift in het windpark 

(4) Aanvaring van een extern schip met een windturbine 

(5) Aanvaring van het bevoorradings- of onderhoudsschip met een windturbine 

(6) Aanvaring tussen een extern schip en het platform 

(7) Aanvaring van het bevoorradings- of onderhoudsschip met het platform 

Bij aanvaringen tussen schepen in het windpark moeten naast de hier beschreven 
noodplannen ook maatregelen warden getroffen in verband met personenongevallen. 

De aard, maar ook de ernst van de (te verwachten) gevolgen van een incident of scenario 
bepaalt welke instanties op de hoogte moeten gebracht of aan wie het incident moet worden 
gemeld en welke risicobestrijdende maatregelen er getroffen moeten warden. 
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2.3.3.1.1 Onmanoeuvreerbaar schip nadert het windpark of is op drift in het windpark 

Door zeer slechte weersomstandigheden of onbestuurbaarheid kan een schip in de 
omgeving van het windpark een gevaar vormen, omdat het in aanvaring kan komen met 
windturbines van het offshore windpark wat ernstige gevolgen kan hebben. Wanneer een 
dergelijke situatie wordt vastgesteld door de analyse van AIS-gegevens, door radiografisch 
contact tussen het schip en windparkpersoneel of door de verkeerscentrale, dienen 
alarmmeldingen en interventiemaatregelen conform het noodplan te warden uitgevoerd. Om 
te beginnen dient contact gezocht of in stand gehouden te warden met het schip en de 
verkeerscentrale en dient de koers van het schip te warden gecontroleerd. Eventuele 
noodhulp door de exploitant dient te warden verleend in overleg met de verkeerscentrale. 

2.3.3.1.2 Manoeuvreerbaar schip bevindt zich op aanvaringskoers met het windpark 

Wanneer de wachtpost tijdens de zeeobservatie een schip op aanvaringskoers herkent op 
een afstand van minder dan 15 [nm], moet radiografisch contact warden gezocht met het 
schip om het te waarschuwen . Tevens dient navraag te warden gedaan en overleg te 
warden gevoerd met de verkeerscentrale . 

2.3.3.1.3 Onderhouds- of bevoorradingsschip op drift in het windpark 

Naast externe schepen kunnen ook schepen voor gebruik in het windpark 
onmanoeuvreerbaar warden . Dit betreft onderhouds- en bevoorradingsschepen van de 
exploitant. Wanneer zich een dergelijk scenario voordoet, moet radiografisch warden 
gezocht of in stand gehouden met het driftende schip. Wanneer het gezien de 
weersomstandigheden niet mogelijk of te gevaarlijk is om zelf bergingsmaatregelen te 
treffen, moet de verkeerscentrale geraadpleegd warden over de te nemen maatregelen. Om 
gevolgschade zo gering mogelijk te houden, moeten alle windturbines in de buurt van het 
driftende schip onmiddellijk warden uitgeschakeld . 

2.3.3.1.4 Aanvaring van een extern schip met een windturbine 

Een aanvaring van een extern schip met een windturbine kan visueel of via radiografisch 
contact warden vastgesteld . Bij een aanvaring moet altijd warden uitgegaan van een 
complexe schadesituatie met aanzienlijke gevolgen (omvallen van de turbine, uitloop van 
schadelijke stoffen, persoonlijk letsel). In voorkomende gevallen dient onmiddellijk contact te 
warden opgenomen de Kustwacht te Den Helder. Om schade aan het schip, de turbine en 
mogelijk persoonlijk letsel te kunnen vaststellen moet er permanent radiografisch contact zijn 
met het schip. 

2.3.3.1.5 Aanvaring van het bevoorradings- of onderhoudsschip met een windturbine 

Bij aanvaringen met het bevoorradings- of onderhoudsschip moet om te beginnen warden 
uitgegaan van een complexe schadesituatie voor zover er niet geringe schade is vastgesteld 
of gemeld. Daarom is ook hier het 'Havariekommando' verantwoordelijk. Gezien de geringe 
omvang van de bevoorradings- en onderhoudsschepen is het zeer onwaarschijnlijk dat de 
windturbines ernstig beschadigd raken, maar er moet altijd warden uitgegaan van aanzienlijk 
schade aan het schip en persoonlijk letsel. De windturbines moeten absoluut warden 

Bladzijde 28 van 57 



~ 
Calamiteitenplan 

t. l 0 .9 A l 
project: GWS Offshore NL 1 

Project-uitvoerende organisatie: Global Wind Support GmbH 

uitgeschakeld. Er moet radiografisch contact warden gezocht of in stand gehouden met het 
schip. 

2.3.3.1.6 Aanvaring tussen een extern schip en het platform 

Bij een aanvaring tussen een schip en het platform moet eerst warden uitgezocht of het gaat 
om een complexe schadesituatie. Dit hoeft met name bij kleine schepen niet per se het geval 
te zijn zodat dan alleen overleg moet worden gevoerd met de verkeerscentrale over verdere 
maatregelen. Gaat het wel om een complexe schadesituatie, dan moet contact warden 
opgenomen met het Maritimes Lagezentrum en moeten eventuele noodmaatregelen warden 
getroffen (brandbestrijding, verzorging van gewonden). De windturbines moeten inmiddels al 
zijn uitgeschakeld. 

2.3.3.1.7 Aanvaring van het bevoorradings- of onderhoudsschip met het platform 

Bij een aanvaring met een bevoorradings- of onderhoudsschip moet ook eerst warden 
vastgesteld hoe complex de schadesituatie is. Verder dient er gehandeld te warden als bij 
punt (6). 

2.3.3.2 Maatregelen bij personenongevallen 

Personenongevallen zijn fouten die zich kunnen voordoen bij het bedrijf van windturbines, 
energieplatform en woonplatform, bij het betreden hiervan, bij aanvaringen etc. Uit het 
resultaat van de FMEA blijkt dat zij zich deels vaak kunnen voordoen, de ernst ervan kan 
hoog zijn afhankelijk van de aard van het ongeval en in het ergste geval de dood tot gevolg 
hebben. 

Naast de maatregelen ter voorkoming van personenongevallen is er een noodplan waarin 
staat hoe er bij een personenongeval moet warden gehandeld. 

Bij een personenongeval moet onmiddellijk alarm warden geslagen en moeten er eerste hulp 
maatregelen warden getroffen. Vervolgens moet warden vastgesteld of de betreffende 
persoon onmiddellijk geevacueerd moet en kan warden . Is dit het geval, dan wordt de 
gewonde persoon met de bedrijfsboot naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis vervoerd. In de 
meeste gevallen zal dit verlopen via het woonplatform, omdat hier eerste hulp kan warden 
verleend en de persoon verder per helikopter naar het land kan worden vervoerd. 

2.3.3.3 Maatregelen bij man over boord (MOB) 

MOB-situaties kunnen zich altijd voordoen bij verblijf op zee of in het offshore windpark en 
houden het gevaar van verdrinking of onderkoeling in. Na het alarmeren en treffen van 
maatregelen om de MOB zo snel mogelijk te redden, moeten ook de wachtpost en 
verkeerscentrale/kustwacht onmiddellijk op de hoogte warden gebracht. 

2.3.3.4 Maatregelen bij een turbinebrand 
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Een turbinebrand is zeer gevaarlijk als er personeel in/op de turbine is. Het gevaar bestaat 
dat personen al bij het uitbreken van de brand gewond zijn geraakt, dat mogelijke 
vluchtwegen zijn afgesneden en dat het vuur niet met eigen middelen kan warden bestreden . 
Naast de maatregelen die de persoon of personen ter plaatse onmiddellijk moeten treffen 
(SOS, eerstehulpverlening gewonden, brandbestrijding, turbine verlaten) moeten zo snel 
mogelijk oak het onderhoudsschip, de wachtpost en de verkeerscentrale op de hoogte 
warden gebracht. Een extra probleem is het als de turbine alleen kan warden verlaten via 
een klimkabel uit de gondel. Hiervoor moeten speciale instructies warden uitgewerkt. 

2.3.3.5 Meldingsinstanties 

Kustwacht 
De Nederiandse Kustwacht is een zelfstandige organisatie en voert taken uit op de Noordzee 
voor zeven ministeries, t.w. Verkeer en Waterstaat, Defensie, Justitie, Financien, Landbouw 
Natuur & Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Binnenlandse zaken en 
Koninkrijksrelaties. Voor de uitvoering van deze taken worden varende en vliegende 
eenheden ter beschikking gesteld door de participerende diensten. De Kustwacht is 
verantwoordelijk voor de navolgende taken op zee, in de gehele Nederlandse sector: 

Dienstverlening: 
- Nood-, Spoed- en Veiligheidsverkeer. 
- Maritieme hulpverlening, opsporing en redding. (SAR) 
- Rampen en Incidentenbestrijding. 
- Verkeersbegeleiding. 
- Vaarwegmarke1ing. 
- Zeeverkeersonderzoek. 

Toezicht: 
- Algemene Politietaak. 
- Douane Toezicht. 
- Milieu. 
- Visserij. 
- Scheepvaartverkeer. 
- Uitrusting van schepen. 
- Mijnbouwactiviteiten. 
- Grensbewaking. 

De beleidsmatige verantwoordelijkheid voor de kustwacht is in handen van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, de operationele leiding en beheer van het Kustwachtcentrum berust bij 
het Ministerie van Defensie. Het Kustwachtcentrum heeft een 24-uurs bezetting en fungeert 
als centraal meld-, informatie- en coordinatiecentrum en is tevens het Nationale Maritieme- en 
Aeronautische Redding Coordinatie Centrum (JointRCC). De kustwacht heeft geen eigen 
varende - en vliegende middelen. 
Deze worden door de samenwerkende ministeries en diensten ter beschikking gesteld. 

Bladzijde 30 van 57 



~ 
Calamiteitenplan 

G L 0 BA l 
project: GWS Offshore NL 1 

Project-uitvoerende organisatie: Global Wind Support GmbH 

De hoofdvestiging van de Kustwacht is in IJmuiden. Daamaast heeft de kustwacht de 
beschikking over radarstations en vestigingen langs de gehele Nederlandse kust, waaronder 
op Terschelling en Schiennonnikoog. Reddingsoperaties worden begeleid vanuit deze 
vestigingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van radar, AIS transponders en marifoon. Tijdens 
een operatie kan alle informatie ook worden gevolgd in Den Helder. 

Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij 
De KNRM is een Nederlandse organisatie voor reddingsactiviteiten op zee. Het werk wordt 
deels uitgevoerd door vrijwilligers. Deze organisatie heeft 40 reddingstations, waaronder in 
Eemshaven en op de Waddeneilanden. Jaarlijks worden meer dan 1.600 reddingen en 
hulpverleningen uitgevoerd. Om 24 uur per <lag de inzetbaarheid van redders en reddingboten 
te garanderen heeft de KNRM rnim 1.000 professionele vrijwilligers klaar staan en zorgt de 
organisatie vanuit IJmuiden voor operationele ondersteuning in onderhoud, opleidingen, 
oefeningen en fondsenwerving. 

De v loot van de KNRM telt 
64 reddingboten, 
19 kusthulpverleningsvoertuigen en 
14 waterdichte tractorenJlanceervoertuigen. 
29 ( drijvende) boothuizen huisvesten het materieel. 
16 bemanningverblijven zijn beschikbaar waar reddingboten te water klaar liggen. 

In de kustwacht registreert en interpreteert in voorkomende gevallen de noodsignalen op zee 
en waarschuwt bij nood de KNRM. Bovendien zijn reddingsvliegtuigen van het Nederlandse 
leger beschikbaar. Het 303 SAR squadron is gestationeerd in Leeuwarden, met een steunpunt 
op Vlieland. Een van de taken van <lit SAR team is het vervoeren van drenkelingen of 
gewonden. De SAR helikopters moeten gemiddeld per jaar wel 150 keer uitvliegen om hulp te 
bieden. Ook helpt de SAR bij zoekacties. 

Notam-centrale 
De 'Notice-to-airmen' (Notam)-centrale is bedoeld voor de veiligheid in de lucht. Via deze 
centrale krijgen piloten actuele informatie over bijv. de toestand van landingsplaatsen, uitval 
van navigatiesystemen of tijden van gebieden met vliegbeperking. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Uitrusting van de SWATH@A&R Windpark Tender 
Bijlage 2: Uitrusting von de Windturbine 
Bijlage 3: Minimumeisen aan de persoonlijke beschermingsmiddelen 
Bijlage 4: Vragenlijst personeel 
Bijlage 5: Documenteren en opheffen van risicovolle situaties 
Bijlage 6: Brandbestrijdingsplan conform DIN 14095 
Bijlage 7: Brandbeveiligingsverordening conform DIN 14096 
Bijlage 8: FMEA - (Failure Mode and Effects Analysis) Storing en storingseffectenanalyse 
Bijlage 9: Procedure A: Accident of HR 
Bijlage 10: Procedure B: Man over Board (MOB) 
Bijlage 11 : Procedure C: Stranded by weather 
Bijlage 12: Procedure D: Fire on the WTC I Platfrom 
Bijlage 13: Procedure F: Stop of WTC 
Bijlage 14: Procedure G1: Oil Spill Response 1 
Bijlage 15: Procedure G2: Oil Spill Response 2 
Bijlage 16: Procedure I: Drifting Ship 
Bijlage 17: Procedure J: Ship on collision course 
Bijlage 18: Procedure K: Service Vessel disabled drifting in OWP 
Bijlage 19: Procedure L: External Ship collision with WTC I Platform 
Bijlage 20: Procedure M: Internal Ship collision with WTC I Platform 
Bijlage 21: Meldformulier C-2: Standaard Zeeverontreinigingsbericht (SZB) 

Glossary of terms used: 

cc 
Employer 

HR 

MOB 

NLCG 

OWP 

WTC 

RCC 

Control Center (Employer) 

Owner of the Wind Park 

Human Resources 

Man Over Board 

Netherlands Coastguard 

Offshore windpark 

Wind Turbine Converter 

Rescue Coordination Centre 
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Bijlage 1: Uitrusting van de SWATH@A&R Windpark Tender 

Veiligheidsuitrusting Tender: 

Voldoet aan GL-klasse 

Voor het redden van personen bevindt zich aan een kant van het schip een speciale MOB2
-

uitrusting. Met behulp van een elektrisch-hydraulische reddingslift kunnen personen in een 
horizontale positie uit het water op het hoofddek worden getild. 

Brandalarm- en brandbestrijdingssysteem volgens de regels van het classificatiebureau 

Ter bescherming van de machinekamer is er een COrbrandblussysteem ge'lnstalleerd 

Brandbestrijdingssysteem door middel van (lens- en ballast-)pompen en acht brandkranen 
die over het hele schip zijn verdeeld om alles te bereiken via slangen met sproeikop. Om te 
garanderen dat de pompen redundant zijn, is er een verbinding ge'lnstalleerd tussen het 
bakboord- en stuurboordsysteem. 

Draagbare brandblussers, ABS-type, zoals voorgeschreven over het schip verdeeld 

Draagbare brandblussers, COrtype, C6 etc. 

Navigatie- en communicatiesystemen: 

Marifoon 

Navtex-ontvanger 

EPIRB 3 

AIS-transpondersysteem 

DGPS-ontvanger 

Radaruitrusting 

Zoeklichten 

Camerasystemen 
- 1 observatiecamera voor de reddingslift aan stuurboord 
- 1 observatiecamera voor aanmeren bij turbine 

Echolood 

Talkbacksysteem 

Sound Power telefoons 

Gsm-telefoonsysteem 

Magneet- en satellietkompas 

Elektromagnetisch log 

2 MOB= Man Over Boord 
3 EPIRB = Emergency Position Indicating Radio Beacon (noodbaken) 
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Automatische piloot 

Reddingsuitrusting: 

Reddingsuitrusting voldoet aan alle voorschriften en bestaat onder andere uit opblaasbare 
reddingseilanden, reddingsvesten voor volwassenen, overlevingspakken, reddingsboeien waarvan 
twee met lichten en twee met drijvende lijnen van 30 m, waterdichte doos met signaleringsmiddelen, 
eerstehulpdoos, A-type. 
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Bijlage 2: Uitrusting van de Windturbine 

Op elke windturbine is de noodzakelijke uitrusting aanwezig om het voor een serviceteam mogelijk 
te maken op een windturbine te verblijven. Op elke windturbine bevinden zich 3 telefoons voor het 
afgeven van een noodsignaal. De uitrusting van elke onderhoudsmonteur bestaat uit een mobiele 
telefoon en een VHF mobilofoon. 

Geplande uitrusting: 
• reddingseiland 
• survival suits 
• servicepack "A" met voeding en vloeibaar voedsel 
• eerstehulpmiddelen 
• slaapzakken 
• iso-matrassen 

Bladzijde 35 van 57 



Calamiteitenplan 
project: GWS Offshore NL 1 

Project-uitvoerende organisatie: Global Wind Support GmbH 

Bijlage 3: Minimumeisen aan de persoonlijke beschermingsmiddelen 

Beschermingsmiddel Eisen 

Reddingsvest Volautomatisch opblaasbaar bij contact met water of bij 
bediening van het activeringsmechanisme; gordels moeten zo 
ingesteld kunnen warden dat ze de bewegingsvrijheid niet 
beperken, maar ook niet over het hoofd kunnen glijden. Het vest 
moet worden gedragen voordat het vaste land wordt verlaten en 
totdat men de turbine heeft betreden; goedgekeurd door 
SOLAS; uitgevoerd met lichtsignaal 

Overlevingspak Pak beschermt tegen kou op de boot en bij val in het water, 
heeft evenwel geen volledige drijfkracht; niet dragen in de 
turbine maar vervangen door een werkpak, moet flexibel zijn en 
klimmen mogelijk maken 

Hoofdbescherming Plastic helm, goedgekeurd door TOV, zonder scherm zodat 
zicht naar boven niet wordt beperkt, met kinband om 
verschuiven te voorkomen 

Handschoenen Wij adviseren om handschoenen te dragen voor een beter grip 
op de ladders enter bescherming van de handen 

Veiligheidsschoenen Standaard veiligheidsschoenen met stalen neuzen en 
antislipzolen 

Valbeveiligingsset Vereist als het platform alleen bereikbaar is via twee of meer 
ladders; er moet een hijsband warden gebruikt om een vast 
punt te creeren bij het beklimmen van hoger gelegen ladders; 
een risicoanalyse moet enerzijds onderzoeken hoe groat het 
gevaar is om zich vast te haken terwijl men zich nog op de boot 
bevindt en anderzijds hoe moeilijk het is om dit paste doen als 
men al op de ladder staat. 
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Bijlage 4: Vragenlijst personeel 

Vragenlijst personeel 
Persoonlijke gegevens 
Achternaam 
Voornaam 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Nr. identiteitsbewijs 
Nationaliteit 
Burqerliike staat 
Prive-ad res 
T elefoon prive/mobiel 
E-mail 
In geval van nood contact 
opnemen met 
Achternaam 
Voornaam 
Ad res 
Telefoon prive/mobiel 
Relatie tot u 
Werkgever 
Firm a 
Bedriifsadres 
Telefoon werk 
Functie 
Ziekten 
Gebruikt u medicijnen? 'a/nee 
Zo ia. welke? 
Overige informatie 

Type en nummer van het 
Opleidingen/cursussen certificaat Geldig tot 
Offshore traininq 
EHBO 
Training hoogteredding 
Geschiktheid voor het werken 
op hoogte (Duits onderzoek 
G41) 
Brandbestrijding 
Overige 
Geleende uitrusting 
Helm nr. 
Overlevingspak nr. 
Reddinqsvest nr. 
Veiligheidsschoenen nr. 
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Veilighei dsinstructies 
ontvangen van 
Na am 
Datum 
Handtekeninq instructeur 
Handtekenino werknemer 
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Bijlage 5: Documenteren en opheffen van risicovolle situaties 

1. Feiten verzamelen (betrokkenen ondervragen) 

a) Situatie voor het voorval: 

- Wat deed u voor het voorval? 
- Hoe luidde uw werkopdracht, de opdracht van het team? 
- Hoe was het werk georganiseerd, met wie werkte u samen? 
- Van wie hebt u instructies ontvangen? 
- Welke arbeidsmiddelen (gereedschap, machines, hulpmiddelen) waren beschikbaar, welke 
werden gebruikt? 
- Welke zaken in de omgeving (licht, lawaai, trillingen, hitte, stof etc.) hadden invloed op de 

werksituatie? 
- Hoe waren de weersomstandigheden? 

b) Toedracht: 

- Wat is er gebeurd , hoe verliep het voorval volgens u? 
- Welke werkzaamheden, welke activiteiten verrichtte u toen het voorval plaatsvond? 

c) Situatie na het voorval: 

- Hoe was de situatie na het voorval? 
- Wie was waar? Wat (werkstuk, gereedschap etc.) bevond zich waar? In welke toestand? 

2. Oorzaken vaststellen 

Om geschikte maatregelen te kunnen treffen, moeten de oorzaken warden vastgesteld. Er wordt 
geanalyseerd hoe het voorval kon gebeuren. Uit de verzamelde feiten kan de mogelijke toedracht 
van het voorval warden afgeleid. Bij de vermoedelijke toedracht moet warden nagegaan of hij 
logisch is en of het voorval zich eigenlijk wel zo heeft kunnen voordoen. Zo nodig moet nogmaals 
warden nagevraagd. 

3. Maatregelen treffen 

Om te beslissen of en welke maatregelen er getroffen moeten warden, dient antwoord te warden 
gevonden op de volgende vragen: 
- Welke maatregelen zouden kunnen verhinderen dat dit voorval zich nag eens voordoet? 
- Welke van deze maatregelen zijn uitvoerbaar? Met welke maatregelen worden de oorzaken 
weggenomen? 
- Moeten er spoedmaatregelen worden getroffen? 
- Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen? 
- Tot wanneer moeten de maatregelen zijn gerealiseerd? 

De maatregelen gaan niet alleen de werknemers aan, maar moeten oak rekening houden met de 
'techniek' en de 'organisatie'. Vaak zijn maatregelen op verschillende terreinen nodig om een 
herhaling van het voorval te voorkomen. 

4. Resultaten vastleggen 

De resultaten warden schriftelijk vastgelegd zadat de gegevens over het vaarval, de aorzaken en 
getroffen maatregelen gebruikt kunnen warden voar latere analyses. Jeder Fall wird separat 
erfasst. (Formular) 

5. Betrokkenen op de hoagte brengen 
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Alie medewerkers warden na een voorval op de hoogte gebracht van het gebeuren en de 
getroffen maatregelen . 

6. Uitvoering controleren 
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Bijlage 6: Brandbestrijdingsplan conform DIN 14095 

Brandbestrijdingsplannen bestaan uit: 

Objectbeschrijving: schriftelijke beschrijving van het object. 

Plattegrond: overzicht van het terrein/gebouw met externe installaties en omgeving. 

Schema's verdiepingen: gedetailleerde weergave van de afzonderlijke verdiepingen . 

Rioleringsplannen: hierin staat informatie voor de brandweer over het rioolstelsel, 
bluswaterkeringen en afsluitmogelijkheden. 

Minimumgegevens in brandbestrijdingsplannen (beperkt toepasbaar op offshore situaties): 

Weergave van de gebouwen 

Omschrijving van de gebouwen/installaties 

Aantal verdiepingen 

Brandwanden 

Gebieden die niet te berijden zijn 

Omringende straten 

Brandmeldcentrale 

Bedieningselement voor brandweer 

Sleuteldepot 

Waterafnamepunten 

Bluswaterkeringen 

Omschrijving van het object 

Gebruiksfunctie 

Omschrijving van de verdiepingen 

Toegangen 

Trappenhuizen 

Brandweerliften 

Stijgleidingen 

Blusinstallaties 

Elektrische installatieruimten 

Gevaarlijke stoffen 
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Bijlage 7: Brandbeveiligingsverordening conform DIN 14096 

Een brandbeveiligingsverordening bestaat uit de delen A, B en C en is altijd objectgerelateerd. Er 
staan brandpreventievoorschriften in en wat te doen bij brand. De omvang en uitvoering van de 
brandbeveiligingsverordening is vastgelegd in DIN 14096. De verordening wordt opgesteld in 
samenspraak met de bevoegde autoriteiten op het gebied van brandbeveiliging. 

Deel A: Bedoeld voor alle personen (bijv. bewoners, werknemers, bezoekers) die zich in een 
gebouw bevinden. 

Deel B: Bedoeld voor personen zonder speciale brandbeveiligingstaken (bijv. bewoners, 
werknemers) die zich niet slechts tijdelijk in een gebouw bevinden. 

Deel C: Bedoeld voor personen met speciale brandbeveiligingstaken (bijv. brandbeveiligers, 
ordehandhavers, veiligheidsingenieurs) die naast hun algemene taken oak brandbeveiligingstaken 
hebben. 
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Bijlage 8: FMEA - (Failure Mode and Effects Analysis) Storing en Storingeffectenanalyse 
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Bijlage 9: Procedure A: Accident of HR 

Accfdenl of HR 

Secure person from di rect danger 
Place a distress call 

Person life
threatened injured 

Distress call 
to CC I NLCG 

!mediate evacuation of 
injured person possible 

Prepare injured person 
for transport 

Evacuale Injured 
person 10 ne~ I ho~pllat 

Render First Aid 
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Person injured 

Not possibel to 
evacuate injured 
person imediately 

Treatment local -
possible by support 

from telephone 

Stabilze condition from 
injured person 

Evacuate person by 
boat to platform or to 

shore 
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Bijlage: 10: Procedure B: Man over Board (MOB) 

Keep MOB in view at 
all times & point at 

them 

Pull alongside MOB 
And secure with line. 
Deploy scramble net 

Assist to bring 
MOB on board 

Render First Aid 
Evacuate to shore 

if necessary 

Yes 

Man over board (MOB) 
On ship I WTC I platform 

Raise alarm ; Shout .MOB" 
Inform Captain 

Service Vessel to radio 
NLCG & CC 

Give details of MOB 

Bladzijde 46 van 57 

N 

Yes 

Turn off Vessel props. 
Check all around 

Vessel 

Initiate search 
downstream & alert 

NLCG 

Continue search 
and assist life boat 

operations 
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Bijlage 11 :Procedure C: Stranded by weather 

Evacuate all on WTG 
onto service vessel as 

normal 

Service vessel to 
return to shore I 

platform 

Service vessel to 
return to shore 

Service vessel to 
remain on Stand By to 
evacuate Operatives 

when weather 
conditions permit 

Yes 

Weather conditions 
rapidly turn severe 

Inform CC of the 
situation 

CC to inform NLCG 
and to keep them 

updated 

Check 
communication with 
stranded operatives 

No 

Safely evacuate as 
many operatives as 

possibel 

Deliver Survival 
Kits via ,,Throw line" 

Inform stranded operatives to use ,,Survival Kits" and they will be 
evacuated when weather conditions improve 
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Bijlage 12:Procedure D: Fire on the WTC I Platform 

Put out fire with 
Extinguisher 

t
form Service vessel and 

CC of the situation. 
Monitor the area and 
update as necessary. 

Documentation of the 
whole incident. 

ortage eines Verkehrssfcherheltsnachwelses 
bei der Genehmigungs- und VollzugsbehOrde 

vor Wiederinbetriebnahme 

Yes 

On discovery of a fire 

Shut down of WTC I platform 
if not done automatically 

Yes 
>--------~ Render First Aid 

Radio the Service Vessel 
.----.i Stating: This is an Emergency 

No 

Evacuate Tower via base Yes 
door. Close the door after i+---<. 

exiting. 

Evacuation from base frame to 
service vessel possible? 

Yes 
No 

Let the tower burn out. 

Service vessel to maintain 
a safe distance. 

Place all personnel on 
standby to evacuate the 

Wind Park 
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Call - give details 

Call CC and await further 
instructions 

Can you evacuate by 
normal access door at the 

base of the tower? 

No 

Initiate self rescue 
procedure from Nacelle 
with ropes and decent 

device found in the Nacelle 

Emergency Escape 
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Bijlage 13:Procedure F : Stop of WTC 

Actl111ly t11al results rn a stop orWTG 

Aulhoril es Inform CC 
and shore 

org<inisetlon 

CC contacts energy 
provider about remote 

peuse 

Remote pause 
controlled by CC 

possible 

Yes 

No Send team oflshore 
r---- - - for local emergency 

stop 

CC receives informatlon 
regarding Hie manual 

emergency stop 

CC Informs authorities about slop WTG 
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Bijlage 14:Procedure G1: Oil Spill Response 1 

No 

Yes 

Yes 

Inform onshore organisation 
and mobile response team 

Oil spill in park or drifting 
towards park observed by 

OWP employer 

No further actions No 
- --< required 

Yes 

No 

Stop windturbines according to Procedure Stop of WTG 
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Bijlage 15:Procedure G2: Oil Spill Response 2 

Oil spilling or drifting 
towards park 

Observed by other party 

Inform RCC DH 

No 

1
..-------- ----i Assessment of situation: 

Response necessary? 

No further action 
required 

l 
No further action 

required 

No 

Yes Inform Employer/ 
contracting party 

Windturbines to be stopped? 

Yes 

Stop windturbines 
according to procedure 

StopofWTG 

Involvement of Employer I contracting party 
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Bijlage 16:Procedure I: Drifting Ship 

Drifting ship - distance < 1 Osm 

c: 
0 

~ .a 
"(jj 

Cl 
c: 
-~ 

ro 
c: 
Ill 

""C 
c: 
Ill 
t::: 
Q) 

<( 

Platform 
Servtce Vessel 

WTC 

Control Center 
(CC)OWP 
Employer 

Vessel 

Distance < 1 OOOm - Coordinalion by NLCG 

lden11f1t11lf"'1 of p0t nual toll1S1on slcuclures 

Prapara~1on of avacueuon 

Announce s11111 
• IO"t: I r:f Ot;', . l~ 

\ VTC to e110 I.i i 

NLCG 

Radio GOrltatl I 
Sa1tom 10 ship 

AnnlysJng $1Wbllon 
and Jl(opamllon or 
lurthbr em(ltgoncy 

procodur98 

Normal 
Operation 

Obse<Va~on o! 
dnfurig ship 

pmllldor 

:: ____ I ------ ···---······· 

tdan11f1talion of polen11a1 cofli5ton struo!Ufos 
wHh aclU!ll posillon of ship 

Mobilization or 
Resources 

all<><;ated by 
E"mplUy<Jr 

SIM d""1l ol 
•irlgJeWTC:°' 

cc111ple1BOWP 

Status report about da agos and 
possibel dangers to lie nslng 
authority. 
Prool of safety to traffi Co 
licensing and nnlorco ent 
authority before re<:on ecUon 

Recc•d of sltWlUOI 

Update ~ilua oo 

lnlroduebo<l ol 
funner p!OG1idurt111 

(IM10?) 

Pt®f or safely i.--1---------1---------~--1 

10 1raffio 

-------~----·· ············--·-
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All-Clear by 
NLCG 
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Bijlage 17:Procedure J: Ship on collision course 

Ship on collision course < 15 sm distance 

Platform 
Service vessel 

WTC 

Control Center 
(CC) OWP 
Employer 

lden1r(c<>lfon or sh1p on collf~1on touts" 

Vessel 

Distance < 1 OOOm - contact NLCG 

NLCG 

•••••• I -·-·· 

~---l--l Radio c:anlacl to 
Sll•p I Satcom 

Analyo•ng sllu~tion 
ond p1oparallon OI 
funllor emergency 

prooeduroA 

Normal 
Or:ierati0n 

ur1her 
obse!V3~on of 

sOI 

"""·""' '"' snu l 
C:J\\n\JIO'.iP f 

">--1-----Ni~---..W Funh0r obS<1rvation 
Ship from NLCG 

..... 
ro 
Q) 

0 
__!. 

~ 

l'ff1, to e•1e:gy 
~rQ't',t~CH 

ldootiffcation of po\~nl!<ll <Ojlisoon slruolures wOh 
actual pPsll1on of ship 

f,f(;b 12'111 , ,-, 

Rlir.Ouroes 
a lccat~hy 
E'1\flll))'er 

st ... : <lowncl 
s•r,g•a WTC or 
tomp:e10 OW? 

-------------- ----------------
Status report about d" ages and 
posslbel dangers to lie nslng 
authorlly. 
Proof of safoty to traffi to 
licensing and enforce ent 
authority before rocon ectlon 

Record of situahon 

Update sHuallon 

lntrod"'hon ol 
runllor procedure 

(Who?I 

YM 

- Proof of saMy to ~-1---------1----------1---l 

1mrno 
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Bijlage 18:Procedure K: Service Vessel disabled drifting in OWP 

Service vessel disabled drifting in OWP 

U) 

~ 
::J 
'O 
Q) 
0 e 
a.. 
6' 
c 
Q) 

e> 
Q) 

E 
w 
(ii 

E 

~ 

..... 
t1l 
Q) 

0 
d 

Platform 
WTC 

Control Center 
(CC) OWP 
Employer 

I denhfca11on 

Contoct S.rvlae vessel 

Message of positon and drift 

Mob1l1Z1J l io~I 

Re.sources 
allocated by 

Employor 

Pmparc e\!aauat1on o.f 0010htlnt slrunture 

Anno\Jnae shur 
~\'llofOWP/ 
WTC 10 eng_ery 

p(OvKler 

Sem.ice Vessel NLCG 

Radio conlaa I 
Sotoom to &hip 

Update slluation 
lnlroduclioo of 

runtklf l)<Oeedu-

Inform CC, NLCG, platform and WTC about actual situation 

ldenllOcallon ol Pol nt~I colll•lon s1tuch11es w11h 
DOIUDI pcsll\QO Of stllp 

L 

klv1· 'l.ml,<>n qi 
R9b<"U"'6S 

11l"'.C•led lly 
Eri .p .:.~ e.t 

Shutdov.n o1 
t/ !TC l p;etfG'tll· 

At:tf!,)llcr?a:a 
·rrc < soo01 

Status report a.bout da1 ag<>s and 
possibel dangers to lie nslng 
authorit~. 
Proof of saroty to tram to , 
Heon sing and on lorcet ent I 
authority boforo recon oclio~ 

Status - ropon 

AllalStanc:o of 
lurthler 

proc;eduras 

Updnta slhmbon 

Con®cl lurth r 
procedures 

(Wllo?j 

Proot ol..alety 10 i<11--t---------;-------- "1--1 
1•<1mc. 
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Bij lage 19:Procedure L: External Ship collision with WTC I Platform 

External collision with WTC I OWP 

Platform Control Center I Normal 
Service vessel (CC)OWP Vessel NLCG 

Operation WTC ErnoJnv<>r 

Colllsl:a•1 ) ( C<ll l/StOO ) c CoJh&fOn ) ( ColilSIQ/l ) 
[ I I I 

I 
I Inform NLCG, CC about collision, position and damages, persons injured I 

I 

~ ' c 
0 Control II WTC.is R&ljjo toohlCI I 
~ sbutdo"'n Selciom to <hip u 
I>= 

~ 
CV 

""O 

~,-------------- ··------·· ------- i-o--------------~--·---- ,. ...... i--------------· 

fl Actual situation lo ship, platform, WTC, CC and NLCG 1' 
~ I I ldont.ticah.oo oJ patcmba1 oolUS "Of\ e.i lrudt.inn I 

Updnln sdunllon ~ ~ w11n poliJijl D05!1-on ot nt\fP 

.--
MobllizRllon o l 

Resourc.i• I nllocatod by 
Eo>PIQ¥er 

l~entmcauon of 
damges 

v= "' Condition of OWP I WTC f-~ Yes 
:l 

""O 
CV u e Sr .-i :. ~nct 

a.. -1--1> WfC. OW?N I ·A.Sslstanoo of I- Condllct 

~ 
p toi'fOM1 

further proceduflls 
_,. procedures 

c (Who?) 
CV 
ei 
CV 
E 
UJ 

·-------------- ---------------- -------IV ---------------------- i- ------------

~-·- -
Proof of safety o traffic to 
llcenslny and e ~fortemcnt 
aulllotlty b~for. reconnection -

l l 
.... 

P{OO! of safety lo ro All-Cloar by 
CV 1ramc NLCG 
0 
...!. 
~ 
~/ ·--···--------~----·----------- ··-------------~-----------------············ 
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Bijlage 20:Procedure M: Internal Ship collision with WTC I Platform 

Collision of internal ship with WTC I OWP or platform 

t/) 

~ 
:J 

"O 
Q) 
u 
E! 
0. 

~ 
c: 
Q) 

~ 
Q) 

E 
w 

ro 
Q) 

G 
..!. 
<( 

Platform 
WTC 

Chee of shul down 
WTC I P!alform 

Service Vessel NLCG 

Radio conto<:l / 
Se,ICM1 lo shlP 

-------1-----
r;::==±=======~~~l-~~~~___:, 

Inform actual situation lo ship, WTC, platform, CC and NLCG 

kl~~ ~ ot ()()!bo•LJU Ol)l.J 1111rm J1olru~•m~3" w1lh .l!K:Jual 
po:sffl0fl0f .. 1p 

Mobllizauon ol 
Rosourcu.s 

qll®"lod by 
Eqi!lloyer 

ldenllfl"8UOn of 
~amage• 

Shul down Of 
WTC,OWPor 

p(811orm 

Condlllons of WTC I OWP 

J\s$i&tance ol 
fun her prO<:edurQs 

Proof of safely o traffic to 
lfcenslng nnd e forcemanl 
authority bofor reconnection 

Pmol of ""fety I<> !4---1-------~ 
lmffl• 
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Yeo 

Normal 
Operation 

Obsarr.11tonby 
cc 

Al~loat by 
NLCG 
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Bijlage 21: Meldformulier C-2: Standaard Zeeverontreinigingsbericht (SZB) 
Meldtormurier t;-:l: ::itandaard Leeveronlrem!S.!!J9sberi~h~l""(S""''Z=B'-'-)-----------------~ 

I AAH: CCC·KWC farnummc1: 0213·541300 (E·maif: r;££@~uslWachLnll 

POUUTION OBSERVATION REPORT ON POLLUTERS AND COMBAT ABLE SPILLS 
,-----

1. REPORTER: 

a. RctiOllil>a Stale 1111:: NE fHERLANDS 

b Ob.<P.IVBr ((llj/111I<;11ticllla1<1.tllslnipJalfcrmJ , C/Jastguard aircraft '?li#Qn PH-. 

c. Oll.<111\'ll(<J /faml.y ruimo/t} 1 2 
2. DATE AND TIME: -

a. Date (yf,mm.dd) b. Time of obsctVation Dale Time UIC 

3. LOCATION OF THE POLLtlTION: 

a Pus~ion uft/le pollution (ta/Aon) begin : N ENI 
end · .N 8W 

b. ltlSi<leloulsicle (fl{riU,•tlllw~~ ; 0 ln;.ldc 0 OulsicllJ 

'· DESCRJPION OF THE POLLUTION: 

a Typo ol substance diWlar9ed 

~ Esllma-:lldquanzitt cuh mris 

'· Len~~ d. Width e. Tolalcover Lo119ro • km VllCllh. .. km TotJ/ cover % 

i 
~ 

PotaW8f111 of cover!l<I (lf8H wlourod ('.h) I " 4 ~ 7 % 

2 % 5 % 8 % 

3 % 6 % 1e. 

5. METHOD OF DETECTION AND INVE&TIGATION: 

a Deledion method (vi<U<ll,SLAR,IR UV,AIWRM D visual 0 SLAR 0 IR 0 UV 0 
MWRM -LFS. vidoo C8m, ideniilicalion cam., olhcr i.e.) D LFSI D videocam 0 id. cam 0 Other 

~ Disehal!l6 observed " P/tOllil)tilpllS l•k•n Observed: >-e: UlnoU flllo's: rssO lno O 
c Silmpils /sk•n o. NO!ldol combalilf/ : SJm~ 1tts O lnoO Comblil 1wO lno O ---, Ottwshljl!/platkltms In l'!Clll4)I (niJJ!ld~) : 

6. WEA 7liER AND SEA CONDITIONS: 
8 Windd~b Windforce c. YtSflll.fY DK'ilelion dl!r.! FOICO M Vis km - - . 
b. CiolJd CIYl'.1r.?ge f, Cwmnl direainn Clouds octa Q/trllf)I. degr 

OBSERVATION OF A DISCHARGE OF HARMFUL SUBSTANCE BY A SHIP UNDER ARTICLE 6/3) OF MARPOL 73"7 

7 SHIP INVOLVED: 

a N11me ; 

b Calls/rJl1 c Fr119 State c:arstm F/jllJ6 Sl•lo 
d. Home Pott 

• Typ•of sllip 

I. Pos#ion (/Jl/kln) N f,W al. .UTC 
N .EIW 

ar.. .. .. ... - UTC 

Q ffMdllQ' 11. S~ Hnalfino rlegr Sptill'J krs 
j Colour of /he hull 

j. Colour oflhl: funne/ ond funner miNI< 

8. INFORMATION BY RADIO CONTACT: 

a. Rlldi> C01JlilCI b Ms•ns of oommunff;a/ion : Conlacl: yc> Olno O Mean~ VHFtrfl/;m. CIWFtftq 

c Lau Md ol CJ~ 
d. N•rt ptXt OI caU, ETA (yy,mm,dd) .,. 
8 SIS!met>ls of c11j!/a'Il5/offlcff en duly 

OBSERVATION OFA DISCHARGE OF HARMFUL SUBSTANCE BY AN OFFSHORE INSTALLATION 

9. OFFSHORE INSTALLATION INVOLl/ED: 

a Plfl/fOfm nwn• ; 

b Posmon /J;;Vlall) N &War UTC 

G. ~of ~m (ptod:ld.lon/li!i11il'lg.'ri9 •le : 
d Company name ~ 

10. INFORMATION BY RADIO CONTACT: 

8. Radio CCII/ad b. Maeans of communiealion Con/llC! yes r no Means: VHFffeleD Clifl'frcq 

C. Contact with (posfoo) : 

• Sllllem0t1I• - : 
11. REMARKS ANO AOO!TIONA L /NFORMA TION: 

CCC·KWC sruu/1 coe¥_ a1n /\/WAIS. HMR, SodM, KLPO.UNZ on $1.1/llur .. u ~lJkM FP. 
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