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1 

1 INLEIDING EN ACHTERGROND 

1.1 Inleiding 

Stadsontwikkeling Rotterdam onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor uitbreiding van het 

windpark op de landtong Rozenburg. Deze uitbreiding is een invulling van het Convenant 

realisatie windenergie stadsregio Rotterdam, 2012 . Het onderhavige onderzoek wordt in 

samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond uitgevoerd. 

Deze rapportage beoogt inzicht te geven in de externe veiligheidsaspecten die een rol spelen 

bij de plaatsing van windturbines in dit gebied, teneinde te bepalen welke locaties geschikt of 

minder geschikt zijn en aandachtspunten voor vervolg te identificeren. 

1.2 Locatie 

De locatie is gelegen op de landtong ten oosten van de bestaande windturbineopstelling en ten 

westen van de woonkern Rozenburg. De landtong betreft de scheiding tussen het Calandkanaal 

en de Nieuwe Waterweg. Op de landtong zijn reeds een tweetal windparken aanwezig, welke in 

totaal bestaan uit 12 windturbines. Het te onderzoeken gebied is gelegen tussen de bestaande 

windparken (roze stippen in figuur 1.1) en net voorbij het Educatief Informatie Centrum (EIC). 

Figuur 1.1 Locatie' 
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Binnen dit onderzoeksgebied zijn door Stadsontwikkeling en Havenbedrijf Rotterdam in een 


inpassingsstudie van DCMR drie kansenzones aangewezen om nader te onderzoeken . In 


1 Alle kaarten in deze rapportage zijn op A4 formaat opgenomen in bijlage 1. 
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Figuur 1.2 zijn deze zones opgenomen . De kansenzones vennen uitgangspunt voor deze 

externe veiligheidsstudie . 

Figuur 1.2 Kansenzones 
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1.3 Opzet 

Deze studie beoogt inzicht te geven in de mogelijke kansen en beperkingen voor de realisatie 

van windenergie op deze locatie. Ook wordt inzicht gegeven in de voorwaarden waaronder de 

inpassing van windturbines mogelijk is. Omdat nog geen exacte windturbineposities zijn 

vastgesteld, noch turbinetypes zijn bepaald, wordt uitgegaan van de kansenzones en een range 

van windturbines, gebaseerd op kengetallen . In hoofdstuk 2 is deze aanpak nader uitgewerkt. 

Hierbij wordt ingegaan op de mogelijke effecten van windturbines op de omgeving, zowel wat 

betreft personen als aanwezige installaties en gebouwen. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat in op de methodiek van het onderzoek. Hoofdstuk 3 gaat in op de kansen en 

beperkingen van kansenzone A . Hoofdstuk 4 heeft betrekking op kansenzone E en hoofdstuk 5 

gaat in op kansenzone D. Tot slot worden in hoofdstuk 6 conclusies getrokken en 

aanbevelingen voor het vervolg gedaan . 
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2 METHODIEK 

2.1 Regelgeving externe veiligheid windturbines 

2.1.1 Inleiding 

De mogelijke effecten van de uitbreiding van windpark Landtong Rozenburg op de 

veiligheidssituatie van de omgeving is beoordeeld aan de hand van een aantal criteria . Deze 

criteria zijn afgeleid uit wet- en regelgeving en adviezen voor toetsing van beheerders van 

infrastructurele werken. De criteria hebben betrekking op externe veiligheid en 

leveringszekerheid. 

Voor externe veiligheid is per 1 januari 2011 het Besluit wijziging milieuregels windturbines in 

werking getreden. Daarin wordt onder meer geregeld dat met betrekking tot 

veiligheidsafstanden in grote lijnen wordt aangesloten op het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi) en dat zich geen kwetsbare objecten mogen bevinden binnen de PR 10.s 

contour en geen beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10·5 contour, hierbij staat PR voor 

het plaatsgebonden risico en de kans op overlijden van een persoon . Voor de bepaling van 

deze contouren wordt verwezen naar het Handboek risicozonering windturbines 2014 (v3.1, 

RVO, 2014). Ook wordt aansluiting gezocht bij het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(BevB). Daarnaast hebben beheerders van infrastructurele werken randvoorwaarden voor 

situaties van uitval van belangrijke infrastructurele werken zoals grote gasleidingen en 

elektriciteitsvoorzieningen. Om hier rekening mee te houden is gekeken naar de invloed van 

plaatsing van windturbines op de leveringszekerheid van de nabije infrastructurele werken. 

2.1.2 Handboek risicozonering en afstanden 

De toetsingsafstanden die voortvloeien uit de randvoorwaarden staan onder meer in het 

Handboek risicozonering windturbines 2014 (v3.1 , RVO, 2014). Dit handboek beschrijft welke 

methodiek kan worden gehanteerd voor het bepalen van de externe veiligheidseffecten van een 

windturbine op (risico)objecten (zoals woningen , bedrijven of infrastructuur) in de omgeving. Dit 

resulteert veelal in toetsingsafstanden tussen de windturbine en het object. Voor de 

effectbeoordeling is de werpafstand bij nominaal toerental en twee keer nominaal toerental 

generiek bepaald voor de gehanteerde windturbinevermogensklasse (zie tabel 2.1 ). 

Om een range aan effecten in beeld te brengen is gekozen om te werken met twee 

voorbeeldturbines uit de 3 MW klasse. Een turbine met een ashoogte en rotordiameter van 100 

meter en een turbine met een ashoogte en rotordiameter van 120 meter. 

Tabel 2.1 Werpafstanden scenario's 

Max. werpafstand nominaal Max. werpafstand 2x nominaal 
Windturbine (IEC-1 klasse) 

toerental toerental 

Ashoogte Rotordiameter 

100 100 176 meter 507 meter 

120 120 193 meter 531 meter 

Dit resulteert in grotere werpafstanden en contouren dan wanneer gerekend wordt met 

specifieke werpafstanden behorende bij specifieke windturbinetypen. Dit kan dus worden 
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gezien als een eerste worst-case indicatie van de effecten. De effecten kunnen ook met 

specifieke windturbinegegevens worden berekend waarbij gebruik wordt gemaakt van de 

referentiewindturbines. Door deze methode toe te passen wordt een onderschatting van de 

effecten voorkomen. Op het moment dat het type windturbine bekend is kan gerekend worden 

met specifiek berekende werpafstanden. 

De ligging van de plaatsgebonden risicocontouren worden in deze notitie bepaald aan de hand 

van de maximale ligging van deze contouren volgens het handboek risicozonering windturbines 

2014 (v3.1 ). De PR10-5 contour wordt begrensd door de zone van rotoroverdraai (halve 

rotordiameter) en ligt dus op 50 en 60 meter afstand van de windturbine. De PR10-6 contour 

wordt maximaal begrenst door het maximum van een tiphoogte afstand en de werpafstand bij 

nominaal toerental. Bij windturbines met een rotordiameter en ashoogte boven de 100 meter is 

de de tiphoogte vrijwel altijd maatgevend voor de ligging van de PR10-6 contour. Om deze 

reden wordt in deze notitie de tiphoogte als grens voor de PR10-6 contour gehanteerd (150 en 

180 meter) . Specifieke windturbine berekeningen aan de hand van de turbine eigenschappen 

kunnen tot kleinere plaatsgebonden risicocontouren leiden. 

Voor de beoordeling van effecten wordt, naast het genoemde Handboek en BevB, aansluiting 

gezocht bij kaders en richtlijnen die voor de specifieke gevallen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld 

voor vaarwegen of wegtransport van gevaarlijke stoffen. 

2.1.3 Scenario's 

In het Handboek worden vier faalscenario's onderscheiden: 


bladworp bij nominaal toerental ; 


• gondelval ; 

• mastfalen; 

• en het naar beneden vallen van kleine onderdelen. 

Het scenario bladworp bij overtoeren heeft een dusdanig kleine kans van optreden in 

vergelijking met de reeds aanwezige scenario's (<1 %) dat dit scenario enkel wordt beschouwd 

als de andere scenario's niet optreden. De gevolgen van het naar beneden vallen van kleine 

onderdelen zijn klein en er kan worden voldaan met een kwalitatieve beoordeling van de 

gevoeligheid van de omgeving. Dit scenario kan in een latere fase van het project uitgevoerd 

worden wanneer de windturbineposities bekend zijn. 

De faalfrequenties per scenario per turbine per jaar uit Tabel 2.2 worden gehanteerd in dit 

onderzoek en staan op de volgende pagina. 
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Tabel 2.2 Tabel faalkansen per scenario (Handboek risicozonering windturbines, versie 3.1 2014) 
-

Scenario Faalfrequentie per 

turbine per jaar 

Bladbreuk 
8,4·10-4 

Breuk van geheel blad, onder te verdelen in de volgende scenario's: 

Bladbreuk bij nominaal bedrijf 8,4·10
4 

Bladbreuk bij overtoeren (2 keer nominaal toerental) 5,0·106 

Mastbreuk 
1,3·10

4 

Omvallen van de turbine door mastbreuk 

Naar beneden vallen van hele gondel en/of rotor 4,0·10_, 

Naar beneden vallen van: 

kleine onderdelen (bouten, beschermingskappen, anemometer, etc.) kwalitatief beschouwen 

blade en t ipdelen nadat een blad de toren heeft geraakt (Zie Bijlage C.3) 

stukken ijs tijdens stilstand 

Bron: Handboek risicozonering windturbines, versie 3.1 

2.2 Te onderzoeken inrichtingen en objecten 

Voor de te onderzoeken objecten wordt in eerste instantie gekeken naar aanwezige objecten 

binnen de identificatieafstand. Deze is gelijk aan de maximale werpafstand bij 2x nominaal 

toerental (tabel 2.1) tot de rand van de kansenzones. Omdat de exacte windturbineposities nog 

niet bekend zijn en het project vooral beoogt de EV effecten voor de kansenzones (figuur 1.2) 

op hoofdlijnen in kaart te brengen, is gekozen om de meest maatgevende objecten in de 

omgeving diepgaander te beoordelen. 

Dit betekent dat de mogelijke EV-effecten op: 

• ligplaatsen 

• HTC locatie2 

• buisleiding( en) en gereserveerde leidingstroken 

• kunstwerk (indien relevant) 

per individuele kansenzone in beeld worden gebracht en beoordeeld. Zie ook Figuur 2.1. 

HTC (High Tech Centre) betreft een nog te ontwikkelen bedrijventerrein voor haven gerelateerde 

dienstverlenende bedrijven van kleine of middelgrote omvang. 
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Figuur 2.1 Objecten 
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Daarnaast wordt algemeen, dus los van de kansenzones, gekeken naar de mogelijke effecten 

op aanwezige: 

• 	 wegen 

• 	 fietspaden 

• 	 vaarwegen 

dijken 

installaties gevaarlijke stoffen (anders dan reeds beoordeeld per kansenzone) 

Voor wegen of fietspaden , anders dan Rijkswegen gelden geen wettelijke normen (zie ook 

hoofdstuk 3) . Overige objecten in de omgeving die in deze analyse nog niet zijn beschouwd 

zijn : "Educatief Informatie Centrum (EIC) en de Manege". 
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3 BECHOUWING WEGEN EN WATERKERING 

3.1 Inleiding 

Alle kansenzones liggen in de nabijheid van wegen en fietspaden . Aan de noordzijde van de 

landtong bevindt zich bovendien een primaire waterkering parallel aan de Nieuwe Waterweg. 

De landtong is in feite het voorland van deze waterkering. Dit hoofdstuk beschouwd globaal de 

mogelijke EV-effecten van de windturbines op deze wegen, fietspaden en de waterkering. 

Figuur 3.1 Aanwezige wegen en waterkering 
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3.2 Effecten op wegen en fietspaden 

Er is een toegangsweg, de Noordzeeweg, door het plangebied gelegen . Deze weg is 

doodlopend en is voornamelijk in gebruik als toegangsweg naar de Maeslantkering, de 

ligplaatsen , de bestaande windturbines en het recreatiegebied op de landtong. Er is geen 

sprake van doorgaand verkeer en de verkeersintensiteit is zeer laag te noemen. Indien de HTC 

locatie ontwikkeld wordt, zal de verkeersintensiteit naar verwachting beperkt toenemen. Dit is 

uiteraard alleen mogelijk relevant voor kansenzone E en D. 

Ten aanzien van de plaatsing van windturbines nabij lokale wegen en fietspaden is geen 

wettelijk kader of beleidsregel vastgelegd . In veel gevallen wordt aangesloten bij het 

beleidskader voor Rijkswegen dat Rijkswaterstaat hanteert3, waarbij een minimale afstand Y, 

rotordiameter tot de rand van de wegverharding wordt aangehouden, of er wordt getoetst aan 

3 Beleidsregel voor plaatsing van windturbines in, op of over Rijkswaterstaatswerken , 2002 . 
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het individueel passanten risico (IPR). De nonnstelling van Rijkswaterstaat voor het IPR is 

maximaal 10-s per jaar. 

In dit geval betreft het echter wegen met een zodanig beperkte verkeersintensiteit (maximaal 

enkele verschillende voertuigen per dag) dat op voorhand kan worden gesteld dat een 

individuele passant zodanig weinig aanwezig zal zijn in het risicogebied dat enig significant 

risico op voorhand uit te sluiten is. Daarnaast is voor de reeds bestaande windturbines op de 

landtong Rozenburg ook geen nonn gesteld, waaruit mag worden afgeleid dat de situatie met 

wiekoverslag over deze specifieke weg aanvaardbaar wordt geacht door het bevoegd gezag. 

3.3 Effecten op waterwegen 

In onderstaande Figuur 3.2 zijn de vaarwegvakken nabij de zoekgebieden weergegeven . De 

afstand van de kade van kansenzone A tot aan het vaarwegvak "Callandkanaal met 

aanliggende havens" bedraagt 160 tot 200 meter. Dit betekent dat bij uitvoering van een 

windturbine met een ashoogte van 100 meter en een rotordiameter van 100 meter (tiphoogte 

150 meter) de hartlijn van dit vaarwegvak zich buiten deze afstand bevindt. Bij uitvoering van 

een windturbine met een ashoogte van 120 meter en een rotordiameter van 120 meter 

(tiphoogte 180 meter) kan hier wel sprake van zijn. In dat geval dient uitgerekend te worden wat 

het risico voor individuele passanten (IPR) en het maatschappelijk risico (MR) is. 

Deze mogelijke risico's kunnen op voorhand worden ingeschat door te kijken naar de risico's 

voor schepen aanwezig bij de ligplaatsen die in deze analyse zijn weergegeven. Hierbij dient 

echter ook rekening te worden gehouden met de kortere verblijfstijd van varende schepen 

binnen de risicozones van de windturbines. De praktijk leert dat de grenswaarden voor zowel 

het IPR als het MR bij plaatsing op dergelijke afstanden niet wordt overschreden . In de verdere 

procedure dient echter nog aangetoond te worden dat de windturbinelocaties zodanig zijn 

geplaatst dat effecten zijn uit te sluiten . Indien dat niet mogelijk is dienen de berekeningen te 

worden uitgevoerd aan de hand van de specifieke locaties en windturbine eigenschappen. 

Gezien de afstanden wordt verwacht dat de locaties kunnen voldoen aan de normstellingen met 

betrekking tot externe risico 's van de windturbines voor waterwegen . 

Het kanaal heeft een CEMT klasse van Vlc en is dus geschikt voor zware transportklasse, dit 

betekent dat de breedte van de vrijwaringszone, gemeten vanaf de begrenzingslijn van de 

Rijksvaarweg 25 meter bedraagt (uit Barre) . Bij het mogelijk maken van objecten binnen deze 

afstand dient rekening gehouden te worden met het voorkomen van belemmeringen voor: 

1. 	 de doorvaart van de scheepvaart in de breedte, hoogte en diepte; 

2. 	 de zichtlijnen van de bemanning en de op het schip aanwezige navigatieapparatuur voor de 

scheepvaart; 

3. 	 het contact van de scheepvaart met bedienings- en begeleidingsobjecten; 

4. 	 de toegankelijkheid van de rijksvaarweg voor hulpdiensten, en 

5. 	 het uitvoeren van beheer en onderhoud van de rijksvaarweg . 
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Figuur 3.2 Vaarwegen in nabijheid kansenzones. 
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3.4 Effecten op waterkering 

Aan de noordzijde van de landtong Rozenburg is de primaire waterkering parallel aan de 

Nieuwe Waterweg gelegen. Deze waterkering is in beheer van Rijkswaterstaat. De minimale 

afstand van kansenzone A tot aan de rand van de fysieke waterkering is circa 130 meter. Voor 

de overige kansenzones is deze afstand groter(> 200 meter). Dit betekent dat alleen het 

faalscenario bladworp bij nominaal toerental of bij overtoeren mogelijk een rol speelt. Het 

scenario bladworp bij overtoeren heeft een dusdanig kleine kans van optreden(< ééns in de 

200.000 jaar) dat dit effect verwaarloosbaar is in verhouding met de overstromingskans van de 

waterkering zelf. Dit betekent dat alleen het scenario bladworp bij nominaal toerental een rol 

speelt. Kansenzone A bevindt zich binnen de maximale afstand (zie tabel 2.1 ). De overige 

kansenzones D en E vallen buiten de reikwijdte van dit scenario, waarmee de additionele 

risico's op de waterkering op voorhand verwaarloosbaar zijn voor die zones. 

Voor kansenzone Ais daarom een trefkansberekening uitgevoerd. 

Aan de meest noordwestelijke kant van kansenzone Ais de afstand tot de beschermingszone 

(volgens bestemmingsplan) van de waterkering circa 100 meter. De minimale afstand tot het 

verhoogde deel van de waterkering bedraagt circa 130 meter. 

Bij plaatsing van windturbines zullen de drie relevante faalscenario's op de volgende afstanden 

een beschadiging aan de waterkering kunnen veroorzaken. 
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Tabel 3.1 Effectafstanden van windturbines in kansenzone A bij waterkeringen 

Scenario 
locatie van zwaartepunt 

tijdens vallen 

Maximale effectafstand 

van 100 meter rotor en 

100 meter ashoogte 

Maximale effectafstand 

van 120 meter rotor en 

120 meter ashoogte 

Gondelfalen Binnen 112• rotordiameter 50 meter 60 meter 

Gondel op ashoogte. 

Mastfalen 
rotorbladblad op ashoogte + 

113• rotorblad (zwaartepunt 
117 meter 140 meter 

blad), mast over mastlengte 

Bladworp bij 

nominaal Binnen gehele werpafstand 176 meter 193 meter 

toerental 

Indien de windturbine wordt geplaatst op de meest oostelijke locatie in kansenzone A (dichtstbij 

de waterkering) dan kan het fysieke deel van de waterkering zelf getroffen worden door 

bladworp bij nominaal toerental bij scenario 1 en 2 en ook bij het scenario mastfalen voor 

scenario 2. 

3.4.1 Trefkansberekening bladworp 

De trefkansen bij bladworp zijn bepaald aan de hand van de berekeningen conform het 

kogelbaanmodel uit Bijlage C van het handboek risicozonering windturbines v3.1 rekening 

houdend met de eigenschappen van een referentiewindturbine van de betrokken dimensies. 

De kans dat het zwaartepunt van het blad van een windturbine uit scenario 1 tussen de 130 en 

160 meter wordt geworpen is 13,5% van de kans op bladworp. De kans dat het blad in de 

verkeerde richting wordt gegooid is bij een uniforme verdeling van windrichtingen circa 21,6%. 

De trefkans van de waterkering bij bladworp is daarmee maximaal 2,5 x 10·5. 

Voor scenario 2 geldt dat de kans dat het zwaartepunt van het blad van een windturbine uit 

scenario 2 tussen de 130 en de 160 meter wordt geworpen 9 % van de kans op bladworp is. De 

kans dat het blad in de verkeerde richting wordt gegooid is bij een uniforme verdeling van 

windrichtingen circa 25 %. De trefkans van de waterkering bij bladworp is daarmee maximaal 

1,9 x 10·5 in scenario 2. 

3.4.2 Trefkansberekening mastfalen 

Voor het mastfalen bij scenario 2 mag de mast niet in de richting vallen van de waterkering. De 

kans dat dit wel het geval is , is berekend op ca. 7,8%. De trefkans van de waterkering bij 

mastfalen bedraagt dan 1,0 x 10"5 per jaar. 

3.5 Conclusies 

Indien een windturbine wordt geplaatst op de meest noordoostelijke positie in kansenzone A 

met een rotordiameter van 100 meter en een ashoogte van 100 meter dan is de trefkans circa 

2,5 x 10"5
. Bij plaatsing van een windturbine met een rotordiameter van 120 meter en een 

ashoogte van 120 meter dan is de trefkans van de waterkering circa 2,9 x 10·5 per jaar. Het 

treffen van de waterkering vindt alleen plaats door het blad wat individueel wordt geworpen of 

meevalt met het vallen van de mast. De vervolgvraag is uiteraard welk effect het treffen van een 

blad heeft op de waterkering. De kans is groot dat uit nader onderzoek blijkt dat het treffen van 
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de waterkering door het vallend gewicht van een rotorblad niet krachtig genoeg is om de 

waterkering te laten bezwijken. De verwachting is dat het waterkerend vermogen van deze 

waterkering niet significant wordt aangetast. 

Er wordt geadviseerd om de turbines in kansenzone A zodanig te positioneren deze zich buiten 

een afstand van de werpafstand bij nominaal toerental (of ashoogte + 1/3" bladlengte) van de 

waterkering bevinden. Effectief betekent dit dat, om effecten op de waterkering op voorhand te 

kunnen uitsluiten, een deel aan de meest noordwestelijke kant van kansenzone A niet wordt 

benut voor plaatsing van een windturbine. Dit deel is circa 160 meter lang. 

Indien windturbines binnen deze zone wordt geplaatst is aanvullend onderzoek naar de effecten 

op de waterkering nodig. Er dient dan te worden beoordeeld of de berekende trefkansen leiden 

tot een significante verslechtering van de waterkerende functie. Hiervoor dient in overleg met de 

betrokken dijkbeheerder een beoordelingskader vastgelegd te worden. 
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4 ANALYSE KANSENZONE A 

4.1 locatie 

Zone A is gelegen aan de westzijde van de landtong, nabij de bestaande windturbines en biedt 

ruimte voor maximaal drie windturbines (onderlinge afstand van vier maal de rotordiameter). Er 

zijn een vijftal ligplaatsen (aangeduid met nummer 1-5) gelegen in de nabijheid, welke bedoeld 

zijn voor boord-boordoverslag. Daarnaast is er een beoogde locatie voor een kunstwerk, 

betreffende een uitkijktoren , in het gebied. Naast kansenzone A is momenteel ook een 

modelvliegclub gelegen. Ten noorden van kansenzone A loopt een buisleiding en er is een 

leidingstrook gereserveerd parallel aan de kansenzone. Tot slot is de HTC locatie op circa 150 

meter ten oosten van kansenzone A gelegen (zie Figuur 4 .1 ). 

Figuur 4.1 Kansenzone A 
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Onderstaand worden de betreffende objecten beschouwd. 

4.2 ligplaatsen 1-5 (boord-boordoverslag) 

Risico's op ongevallen 

Deze ligplaatsen zijn bestemd voor Boord - Boord overslag. Hierbij zijn de onderzochte 

faalfrequentie onafhankelijk van de te transporteren vloeistof. Er wordt verwacht dat de 

technieken die benodigd zijn van het overslaan van diesel of LNG een gelijke faalfrequentie 

hebben. De intrinsieke faalkans van de aanwezige schepen tijdens de overslag is op zijn veiligst 

3,3 x 10·7 per uur (Breuk van de laad-/losarm +Lek van de laad-/losarm) volgens 

"Handleidingen Risicoberekeningen BEVI 3.3". De aanwezigheid van een windturbine op circa 

93 meter voegt hier een risico aan toe van 1,29 x 10·5 per uur. De risicotoevoeging aan het 
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maatgevende risico van verladen is daarmee kleiner dan 10% (circa 4%) van de intrinsieke 

faalfrequentie van boord-boord overslag. 

De risicotoevoeging is niet significant in relatie tot het al optredende risico van boord

boordoverslag. De situatie kan daarmee als acceptabel worden beoordeeld en er hoeft geen 

nieuwe QRA van de boord-boordoverslag te worden gemaakt. 

Risico's voor aanwezige personen 

Op de ligplaatsen kunnen schepen aanwezig zijn. Er wordt geen continue aanwezigheid van 

eenzelfde schip met dezelfde personen verwacht gedurende een heel jaar. De situatie is 

daarmee te vergelijken met een bedrijfswoning of een tijdelijk woonschip. Een dergelijke 

ligplaats waar personen 'tijdelijk (een week)' kunnen overnachten, kan daarom worden gezien 

als een beperkt kwetsbaar object. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt dat er een maximaal 

plaatsgebonden risico vanaf windturbines mag optreden van maximaal PR 10·5_ Dit betekent 

een maximale afstand van een halve rotordiameter (50 of 60 meter in respectievelijk scenario 1 

en 2). Gezien de beschikbare breedte binnen de kansenzones is het hanteren van deze afstand 

goed mogelijk. 

Ligplaats 5 

Het havenbedrijf geeft aan dat de aanmeerpalen met nummer 84 met een dubbele functie ook 

bedoeld zijn voor offshore installaties. Indien op deze locatie dezelfde groot formaat offshore 

installaties kunnen liggen als binnen het ruimtelijke vlak bestemd voor offshore installatie bij 

ligplaats 6 (zie ook paragraaf 5.3), dan dient een afstand van minstens 203 meter tot 213 (150 + 

153 meter maximale kraanradius) tot een windturbinepositie. Dit betekent dat de meest 

zuidelijke 96 tot 106 meter van kansenzone A niet geschikt zou zijn voor plaatsing van 

windturbines. De verwachting is dat bij ligplaats 5 kleinere offshore installaties zullen aanleggen 

dan bij ligplaats 6. Indien dit het geval is dan kan een kleinere afstand worden aangehouden 

tussen ligplaats 5 en de windturbines. Plaatsing van windturbines binnen deze zone vereist 

nadere gegevens over het gebruik van ligplaats 5 en de onderlinge ruimtelijke relatie. 
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4.3 Kunstwerk 

Er wordt een kunstwerk voorzien op een locatie op de landtong . Dit kunstwerk zal naar 

verwachting bestaan uit een uitkijktoren , welke zicht geeft op de Europoort en de Nieuwe 

Waterweg. Er is nog geen definitief ontwerp vastgesteld, echter er is wel een locatie 

voorgesteld . In figuur 4.2 is deze opgenomen. 

Figuur 4.2 Kunstwerklocatie (in groene kleur) 
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Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 2016 

Bij het in beeld brengen van de mogelijke effecten van windturbines op het geplande kunstwerk 

spelen twee aspecten een rol : 

• is er sprake van fysieke belemmeringen (hoogte van de toren) in relatie tot de rotor 

van de windturbines? 

• Is er sprake van een plaatsgebonden risico en is dit risico aanvaardbaar? 

Uitgaande van een minimale windturbinehoogte van 100 meter en een rotordiameter van 100 

meter is de tiplaagte (onderkant van de wiek in de laagste stand) 50 meter. Er is dus pas een 

fysieke belemmering wanneer de uitkijktoren hoger wordt dan 50 meter. Daarmee is het 

aannemelijk dat het plaatsgebonden risico maatgevend is voor het kunstwerk. Indien het 

kunstwerk als een beperkt kwetsbaar object wordt beschouwd mag het plaatsgebonden risico 

niet groter zijn dan PR 10·5 ofwel een halve rotordiameter afstand (50 of 60 meter) . Het is 

aannemelijk dat het kunstwerk niet voortdurend aanwezigheid van personen kent en deze 

personen zullen ook telkens andere individuen zijn . Daarnaast worden er geen groepen van 

meer als 50 personen verwacht nabij het kunstwerk. Vanuit die optiek zou het kunstwerk 
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kunnen worden beschouwd als een bedrijfsgebouw met minder als 50 personen. Dit kan 

worden gezien als een beperkt kwetsbaar object. 

4.4 Modelvliegclub 

De modelvliegclub is gelegen naast kansenzone A en de rand van het terrein is gelegen op 

circa 30 meter afstand van de rand van kansenzone A. Dit betekent dat er bij plaatsing van een 

windturbine aan de rand 20 tot 30 meter overzwaai van de wieken over het terrein is. Door 

plaatsing richting de waterkade kan overzwaai van windturbines met een rotordiameter tot 100 

meter goed voorkomen worden. Bij windturbines met een rotordiameter van 120 meter is het 

voorkomen van overzwaai moeilijker gezien de maximale afstand van de kade tot aan het 

terrein van de modelvliegclub van circa 70 meter. 
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4.5 HTC locatie 

De minimale afstand tussen de aangegeven HTC locatie en kansenzone A bedraagt 140 meter. 

Dit betekent dat bij plaatsing van een windturbine op de meest oostelijke locatie in kansenzone 

A, mogelijk belemmeringen veroorzaakt voor de ontwikkeling van kwetsbare objecten in de 

eerste 10 tot 45 meter aan de noordwestzijde van de HTC locatie. Er worden geen 

belemmeringen voor de realisatie van beperkt kwetsbare objecten verwacht. Het effect van de 

windturbines op de HTC locatie kan worden voorkomen door een afstand van 20 tot 50 meter 

aan de zuidoostzijde van kansenzone A niet te benutten voor plaatsing van een windturbine. 

Figuur 4.3 Mogelijke belemmering HTC locatie door plaatsing windturbine in kansenzone A 
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4.6 Buisleiding 

4.6.1 Huidige buisleidingen 

De huidige twee buisleidingen aan de noordzijde van de beoogde HTC locatie, Noordleiding 47 

en PEU-240, bevatten K1-vloeistoffen met een druk van 20 en 25 bar en een diameter van 24 

inch. Dit zijn vloeistoffen zoals benzine en nafta met een vlampunt lager dan 21°C (bij een druk 

van 1 bar). De gevolgen van fatale schade van een dergelijke buisleiding zijn een stuk kleiner 

als bij een aardgasleiding. De ligging van de PR10-6 contour van K1 leidingen wordt begrensd 

door de maximale effectafstand 1 % letaliteitsafstand. Deze zal voor 24 inch leidingen beperkt 

blijven tot een afstand van maximaal 65 meter4
, ongeacht de hoogte van de kans op fatale 

schade. Dit betekent dat zelfs bij maximale toevoeging van de faalkans van de leiding als 

gevolg van de plaatsing van één of meer windturbines, de PR 10-6 contour van de buisleiding op 

maximaal 65 meter vanaf het punt van inslag is gelegen. Voor 24 inch k1-leidingen ligt de 

PR 10·5 contour normaliter op circa 19 meter5
, de risicotoevoeging van een windturbine kan 

deze afstand vergroten. 

Nadere berekeningen in een QRA met een trefkansanalyse van de windturbines kan aangeven 

waar de PR 10·5 contour daadwerkelijk komt te liggen. 

Binnen de nieuwe PR10-6 contour van de buisleiding mogen geen kwetsbare objecten zijn 

gelegen (grenswaarde) en dienen beperkt kwetsbare objecten te worden voorkomen 

(streefvvaarde). Bij plaatsing van een windturbine op de meest nadelige positie in kansenzone A 

(oostelijke zijde), wordt de meest noordelijke 110 meter van de HTC locatie mogelijk niet 

geschikt voor kwetsbare objecten. Deze kunnen dan immers binnen de PR10-6 contour vallen. 

Bij uitvoering van een windturbine met een kleinere werpafstand bij nominaal toerental kan deze 

afstand echter sterk afnemen. Nadere berekeningen aan de hand van de specifieke 

windturbinelocatie en eigenschappen van de windturbines (type) kunnen inzicht geven in de 

ruimtelijke belemmeringen. 

Door plaatsing van de windturbines kan de kans op fatale schade van de buisleidingen 

toenemen. Hierdoor kan de plaatsgebonden risicocontour van de buisleidingen toenemen. Bij 

plaatsing van nieuwe buisleidingen en bij vervanging van buisleidingen worden in het Besluit 

externe veiligheid Buisleidingen (BevB) ook eisen gesteld aan de ruimtelijke ligging van de 

plaatsgebonden risicocontouren. Windturbines kunnen ervoor zorgen dat niet meer wordt 

voldaan aan deze ruimtelijke eisen. Deze ruimtelijke eisen gelden niet voor bestaande 

buisleidingen. Om vervanging of plaatsing van nieuwe buisleidingen mogelijk te maken zijn 

mogelijk maatregelen benodigd aan bijvoorbeeld de diepteligging of sterkte van de 

buisleidingen. 

Op dit moment kan voor de bestaande buisleidingen worden uitgegaan van een strook van 

maximaal 65 meter vanaf de buisleiding die niet geschikt is voor plaatsing van kwetsbare 

objecten, als gevolg van plaatsing van een windturbine in de nabijheid van de buisleiding. 

4 Conform de tabel uit "Effectafstanden en risicocontouren van K1 leidingen. RIVM. Notitie d.d. 28-07-2003 
Bert Wolting" berekend volgens een voorbeeldleiding met octaan. Indien specifieke leidinggegevens bekend 
zijn kan de maximale 1% - letalteitsafstand berekend worden. 

5 RIVM rapport 620120001/2006 Risicoanalyse voor buisleidingen met brandbare vloeistoffen, Van Vliet, 
Laheij en Wolting. 
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Figuur 4.4 Maximale effectzone na verhoging risico buisleidingen 
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4.6.2 Toekomstige buisleidingen 

Naast kansenzone A is een leidingtracé gelegen waarin nieuwe buisleidingen mogelijk kunnen 

worden aangelegd . Indien deze buisleidingen K1-vloeistoffen bevatten dan gelden dezelfde 

uitgangspunten als in paragraaf 4.5.1 en dient er binnen een afstand van werpafstand bij 

nominaal toerental of tiphoogte rekening te worden gehouden met de mogelijke ontwikkeling 

van een PR 10-6 contour van de buisleidingen van maximaal 65 meter vanaf het punt van inslag. 

Dit betekent dat binnen een maximale afstand van 65 meter vanaf het toekomstige 

buisleidingtracé geen kwetsbare objecten mogen zijn gelegen . Dit kan ontwikkeling van 

kwetsbare objecten in de meest noordwestelijke 90 meter van de HTC locatie beperken. Nader 

onderzoek met de specifieke turbine eigenschappen en turbinelocatie kan aantonen waar de 

PR10-6 contour van de buisleidingen komt te liggen na plaatsing van de windturbines. 

Indien de buisleidingen nog niet zijn aangelegd kan ook door maatregelen te nemen aan de 

kant van de buisleidingen de ontwikkeling van een PR 10·5 contour worden voorkomen. Hiervoor 

kunnen eventueel sterkere buisleidingen worden gelegd (andere materiaalsoort, andere 

wanddikte) of kunnen de toekomstige buisleidingen met grotere diepteliggingen worden 

gerealiseerd , bijvoorbeeld door toepassen van een gestuurde boring . Wanneer een 

aardedekking van meerdere meters wordt gerealiseerd, verminderd dit de faalkansen . 

Voor nieuwe (en vervanging van) buisleidingen geldt overigens ook een ruimtelijke beperking 

date de ligging van de eigen PR10-6 contouren binnen 5 meter van de buisleiding dienen te 

liggen. In het huidige bestemmingsplan is voor de reeds aanwezige buisleidingen nabij huidige 

windturbines een uitzonderingsregel gebruikt omdat kwetsbare objecten in de nabijheid niet 

mogelijk zijn binnen de bestemmingen 'groen' en 'Maritieme dienstverlening' en zodoende een 

grotere contour in het kader van ruimtelijke ordening wel acceptabel is. 
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Indicatie van de mitigerende maatregelen om effecten van windturbines te voorkomen 

Om een indicatie te geven van de maatregelen die uitgevoerd kunnen worden om schade aan 

de (toekomstige) buisleiding te voorkomen is in deze paragraaf een analyse gemaakt van de 

mogelijkheden. Hierbij wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 25 meter tot aan de 

buisleiding en zijn effecten drie faalscenario's beschouwd: 

• Bladworp bij nominaal toerental 

• gondelfalen 

• mastfalen". 


Als maatregelen worden versteviging van de buisleiding en/of dieper aanleggen (grotere 


gronddekking) van de toekomstige buisleiding onderzocht. Als startpunt voor de berekeningen 


wordt uitgegaan van een buisleiding met de eigenschappen zoals opgenomen in Tabel 4.1. 


Deze eigenschappen zijn gebaseerd op de nabijgelegen bestaande buisleidingen. 


Tabel 4.1 Eigenschappen toekomstige fictieve buisleiding 

Eigenschap Waarde Eenheid 

Diameter leiding 609 millimeter 

Wanddikte leiding 7,14 millimeter 

Druk leiding 25 BAR 

Staalsoort APl-5LX42 (SMYS :290MPa) 

Diepteligging t.o.v. maaiveld 1,4 meter 

Voor dit rekenvoorbeeld wordt voor de windturbine uitgegaan van een Lagerwey L 100 op 99 

meter ashoogte. De eigenschappen van dit type turbine zijn opgenomen in Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Eigenschappen voorbeeld windturbine (t.b.v. de analyse in deze paragraaf) 

Eigenschap Waarde Eenheid 

Toerental windturbine (nominaal) 14,8 rotaties per minuut 

Gewicht gondel 87 ton 

Gewicht mast 269 ton 

Gewicht enkel blad 8,6 ton 

Bladlengte 46,5 meter 

NB. Dimensies, afmetingen en gewichten zijn nog aan verandering onderhevig in de loop van het project. 

Door de kritische afstand tot de buisleiding als gevolg van falen van de verschillende 

windturbine onderdelen te bepalen in bovenstaande situatie, kan gekeken worden welke 

maatregelen benodigd zijn om eventuele schade bij een faalscenario te kunnen voorkomen. De 

berekeningen die hiervoor zijn uitgevoerd staan vermeld in bijlage C - Hoofdstuk 8 - pagina 50 

van het Handboek risicozonering windturbines 2014 (v3.1 ). 
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Tabel 4.3 Benodigde diepteligging om toekomstige schade te voorkomen 

Benodigde Benodigde lengte van de Afstand tot buisleiding 

Faalscenario diepteligging om extra diepteligging nabij waarop faalscenario niet 

schade te voorkomen één windturbine langer aanwezig is 

Bladworp 1,7 meter 257 meter 133 meter 

Mastfalen 
1,7 meter 1g5 meter 102 meter 

(mastdeel) 

Mastfalen 
4,7 meter 2 delen van ca. 1 g meter 104 meter 

(gondeldeel) 

Gondelfalen 4,7 meter g7 meter 55 meter 

Om schade aan de toekomstige buisleiding te voorkomen zou de buisleiding bij een afstand van 

25 meter tot aan een windturbine over een tracé van 257 meter lengte minstens 1,7 meter 

onder het maaiveld dienen te worden gelegd . Daarnaast moet voor een kleiner deel van het 

tracé (circa 97 meter plus twee delen van 20 meter) een diepteligging van ca. 4,7 meter onder 

het maaiveld te worden aangehouden . Een praktische oplossing is aanleg middels een 

gestuurde boring over een traject van 257 meter, waarbij een minimale aardedekking van 4. 7 

meter wordt aangehouden. 

Naast een verhoogde diepteligging kan ook een sterkere buisleiding worden toegepast door de 

wanddikte of staalsoort aan te passen. Qua diepteligging wordt hierbij uitgegaan van 1,4 meter 

beneden maaiveld . 

Tabel 4.4 Benodigde wanddikte buisleiding of staalsoort om schade te voorkomen 

Faalscenario Combinatie van staalsoort en wanddikte 

Bladworp X60 staal (416 MPa) eng mm wanddikte 

Mastfalen (mastdeel) X46 staal (320 MPa) en 8 mm wanddikte 

Mastfalen (gondeldeel)* X70 staal (485 MPa) en 23 mm wanddikte +diepteligging van 2,4 meter 

Gondelfalen• X70 staal (485 MPa) en 23 mm wanddikte +diepteligging van 2,4 meter 

• Het gewicht van de gondel is zodanig dat zelfs bij toepassing van hoogsterkte staal en 23 mm wanddikte 

extra diepteligging benodigd is. Bij toepassing van dikwandige buizen (60mm) is de benodigde diepteligging 

ook minstens 1,g meter. 

4.7 Conclusies 

Plaatsing van windturbines in kansenzone A heeft mogelijk effecten op de boord-boordoverslag, 

kunstwerk, HTC locatie en buisleidingen. Uit de analyse blijkt dat de risico's voor de boord

boordoverslag locaties en het kunstwerk niet relevant zijn. Ten aanzien van de HTC locatie en 

buisleiding blijkt dat de plaatsing van windturbines zorgt voor een contour over de HTC locatie, 

die niet meer kan worden gebruikt voor (beperkt) kwetsbare objecten . 

De plaatsing van windturbines aan de oostzijde van kansenzone A kan leiden tot een beperking 

van de ontwikkeling van kwetsbare objecten in de eerste 20 tot 50 meter aan de noordwestkant 

van de HTC locatie. Door de windturbine te verplaatsen, kan dit effect worden voorkomen. 
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Voor de bestaande buisleiding geldt dat de plaatsing van windturbines kan zorgen voor een 

vergroting van de PR10-<> contouren van deze buisleidingen. Dit kan voor kansenzone A leiden 

tot een maximale ruimtelijke beperking voor kwetsbare objecten in de meest noordelijk gelegen 

110 meter van de HTC locatie. Nader onderzoek kan aantonen of er daadwerkelijk een 

vergroting van de PR10-<> contour plaatsvindt en hoe groot deze ruimtelijke beperking is. Bij 

vervanging van de buisleiding zijn mogelijk extra maatregelen aan de buisleiding benodigd om 

te kunnen blijven voldoen aan de eisen uit het BevB voor nieuwe buisleidingen. 

Voor de toekomstige buisleidingen geldt dat deze zodanig aangelegd kunnen worden, door 

toepassing van bijvoorbeeld een grotere diepteligging of sterker materiaal, dat het ontstaan van 

een onacceptabele PR10-<> contouren van de buisleidingen kan worden voorkomen. Indien 

dergelijke maatregelen niet worden genomen kan er maximaal een ruimtelijke beperking van 90 

meter vanaf het noorden van de HTC locatie gelden voor kwetsbare objecten (vergelijkbaar met 

Figuur 4.4 ). 
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5 ANALYSE KANSENZONE E 

5.1 Locatie 

Kansenzone E is gelegen op de HTC locatie en biedt ruimte voor maximaal drie windturbines 

(onderlinge afstand van vier maal de rotordiameter) 1. Er is een ligplaats (aangeduid met 

nummer 5) gesitueerd in de nabijheid, welke bedoeld is voor boord-boordoverslag. Daarnaast 

heeft de firma Heerema een ligplaats 6 locatie direct ten zuidwesten van kansenzone E, welke 

bedoeld is voor afmeren van grote offshore installaties en schepen. Er zijn tevens een tweetal 

ligplaatsen (aangeduid met nummer 7) ten zuidoosten van de zone gelegen, welke bedoeld zijn 

voor overnachting voor sleepboten. Daarnaast is een ligplaats voor schepen met gevaarlijke 

stoffen (8), zogenaamde kegelschepen, aanwezig. Ten noordoosten van kansenzone E ligt een 

buisleiding en er is een leidingstrook gereserveerd ten zuidwesten van de kansenzone (zie 

Figuur 5.1 ). 

Figuur 5.1 Kansenzone E 
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Onderstaand worden de betreffende objecten beschouwd. 

5.2 Ligplaats 5 (boord-boordoverslag) 

Risico's op ongevallen 

De ligplaats is bestemd voor Boord - Boord overslag. Hierbij zijn de onderzochte faalfrequentie 

onafhankelijk van de te transporteren vloeistof. Er wordt verwacht dat de technieken die 

benodigd zijn van het overslaan van diesel of LNG een gelijke faalfrequentie hebben. De 

' in hoofdstuk 7 wordt een doorkijk gegeven naar de locaties van deze turbines. 
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object zoals een grote offshore installatie de hoeveelheid wind in de lokale omgeving 

beïnvloeden . 

Fysieke nabijheid 

De aanmeerpalen voor de grote offshore installaties liggen op circa 60 meter afstand vanaf de 

rand van de kade. Rekening houdend met een 10 meter overhang kan de rand van een 

offshore installatie op circa 50 meter van de kade komen. 

Op de locatie kunnen grote offshore installatie schepen aanleggen zoals de: "Balder, Thialf, 

Slepinir, Hermod en de Aegir. " Deze schepen bevatten grote kranen die ver kunnen uitzwaaien. 

Zo bereikt de Sleipnir een maximale hoogte van 181 meter en een maximale radius van 153 

meter met de hoofdkraan inclusiefWhip Heist. Gedurende de tijd in de haven is het niet 

waarschijnlijk dat de kraan zodanig zal uitzwaaien maar om belemmeringen aan de 

functionaliteit van de ligplaats te voorkomen dient rekening te worden gehouden met de 

mogelijkheid. 

Dit betekent dat de windturbines met een rotordiameter van 100 meter en een ashoogte van 

100 meter geplaatst dienen te worden op een afstand van 153 meter + 50 meter rotoroverdraai 

= 203 meter afstand vanaf de locatie waar de offshore installatie zal zijn geplaatst. Voor een 

windturbine van 120 meter rotordiameter en een ashoogte van 120 meter geldt een veilige 

afstand van 153 meter+ 60 meter is 213 meter. 

In onderstaand figuur zijn afstandscirkels van 203 en 213 meter rondom de verwachtte locatie 

van de offshore kraanschepen getekend. 

Figuur 5.3 Fysieke afstandscontouren rondom Heerema locatie (203 en 213 meter) 

c:::::: ~ 

~PONDERA 

Offshore unlegk>catlH 
Fysieke afstandscont°"ren 

l egenda 

• ...._ ••dso-~ 

o - 
...,._213'11 

-~HTC~ 

c: ~~A 
~-- -~~o 
c:::::i~E 
§~1 2... J "°°"'-.i.o 

'....:..:J l ....... l·IWW*!Y__,,._ 
s~,.,..._. 

__j l,.._ • ......_~ 

~~~lil·· A 
~:::: : 

0 '°='00 ~eter--= ------. "......... 


716084 1 Windpark Uitbreiding Landtong Rozenburg Externe Veiligheid analyse 

20 december 2016 1 Definitief v2 .4 



27 

Pondera Consult 

Turbulentie en energieopbrengst 

Naast fysieke en ruimtelijke belemmeringen kan de nabijheid van grote en hoge objecten 

invloed hebben op de luchtstromen en de energie in de wind . De nabijheid van de offshore 

installaties kan daarmee invloed hebben op de energieopbrengst van de windturbines en op 

eventuele verhoogde turbulentie effecten bij de windturbine. Onderzocht dient te worden wat de 

invloed is op de windsnelheden en windeigenschappen van de aanwezigheid van dergelijke 

hoge objecten. 

5.4 	 Ligplaats 7 (sleepboten en overnachtingsplaatsen voor 
binnenvaartschepen) 

Ligplaats 7 wordt gebruikt voor overnachtingen van sleepboten en binnenvaartschepen. Hierbij 

wordt er voor de analyse vanuit gegaan dat een individueel schip maximaal 7 dagen voor 24 

uur per dag aanwezig is op de locatie. Door de tijdelijke aanwezigheid van individuen kan deze 

locatie dan ook qua kwetsbaarheid gezien worden als een beperkt kwetsbaar object. Dit 

betekent dat er binnen een straal van een halve rotordiameter geen windturbines geplaatst 

kunnen worden . Dit heeft geen directe gevolgen voor de plaatsing van windturbines in 

kansenzone E. 

5.5 	 Ligplaats 8 (kegelschepen) 

Ligplaats 8 kan gebruikt worden voor de aanleg van 'kegelschepen'. Dit zijn schepen die 

gevaarlijke stoffen mogen vervoeren. Aan de hand van de hoeveelheid kegels (1,2 of 3) kan iets 

gezegd worden over de mate van gevaar van de stoffen die zich aan boord kunnen bevinden. In 

de uitgevoerde analyse wordt uitgegaan van schepen met maximaal 2 kegels . 

Voor deze schepen is geen intrinsieke faalfrequentie beschikbaar tijdens het liggen aan een 

ligplaats. Wel dienen, in het kader van een ruimtel ijke ordening , vaste afstanden aangehouden 

te worden tot andere objecten. Zie ook de tekst hieronder 

"Richtlijnen Vaarwegen [39]: circa 10 meter afstand van andere schepen en 100 meter afstand 

van aaneengesloten woongebieden, kunstwerken en tankopslagplaatsen met één blauwe kegel 

of één blauw licht (brandbare gassen en vloeistoffen) . circa 50 meter afstand van andere 

schepen en 100 meter afstand van kunstwerken en tankopslagplaatsen en 300 meter van 

gesloten woongebieden met twee blauwe kegels of twee blauwe lichten (zeer giftige stoffen). 

Circa 100 meter van andere schepen en 500 meter van gesloten woongebieden, 

tankopslagplaatsen en kunstwerken, bij een schip dat drie blauwe kegels voert." 

Bij toepassing van een maximum aantal kegels van 2, mogen er geen kwetsbare objecten 

binnen 300 meter zijn gelegen. Binnen een afstand van 300 meter zijn momenteel geen 

kwetsbare objecten gelegen. Wel ligt een deel (circa 190 meter) van de te ontwikkelen HTC 

locatie (zie paragraaf 5.6) binnen deze afstand van 300 meter. 

Indien een vergroting van het risico van de ligplaatsen voor kegelschepen niet acceptabel wordt 

geacht, is het meest zuidelijke deel van kansenzone E (circa 75 meter) niet geschikt voor de 

plaatsing van windturbines (geel omrande gebied in figuur 5.2) . 
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5.6 


Figuur 5.4 Maximaal effect van kegelligplaatsen en deel van kansenzone E 
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HTC locatie 

Kansenzone E is volledig gelegen binnen de HTC locatie. Op deze locatie wordt in de toekomst 

een bedrijventerrein ontwikkeld met de functie als High Tech Centrum. Inpassing van 

windturbines is in principe mogelijk maar zorgt wel voor ruimtelijke belemmeringen voor de 

ontwikkeling van een bedrijventerrein. De PR10-5 contour van windturbines is maximaal gelegen 

op een afstand van een halve rotordiameter (50 tot 60 meter in scenario 1 en 2). Binnen deze 

afstand kunnen geen beperkt kwetsbare objecten op het bedrijventerrein worden gerealiseerd. 

Binnen de PR10"6 contour mogen volgens het activiteitenbesluit geen kwetsbare objecten 

worden gerealiseerd. De PR 10-s contour wordt maximaal begrensd door een tip hoogte afstand 

of door de werpafstand bij nominaal toerental. Voor windturbines met afmetingen tussen de 100 

meter ashoogte en 100 meter rotordiameter en 120 meter ashoogte en 120 meter rotordiameter 

is deze afstand ca . 150 tot 180 meter. Voor de definities van kwetsbare en beperkt kwetsbare 

objecten wordt aansluiting gezocht bij de definities uit het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 

(BEVI). 
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Figuur 5.5 Effectafstanden (worst case -120m ashoogte I rotordiameter) 
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Voor kansenzone E is ook onderzocht onder welke voorwaarden de inpassing van windturbines 

mogelijk is: 

~ 1 windturbine is mogelijk indien de westelijke punt van de HTC locatie niet wordt 

uitgegeven, gedurende de komende 15 jaar; 

~ 2 windturbines zijn mogelijk indien de westelijke punt en het middengebied van de HTC 

locatie wordt uitgegeven met beperkte gebruiksmogelijkheden, in de komende 15 jaar. 

~ 3 windturbines zijn mogelijk indien de gehele HTC locatie de komende 15 jaar wordt 

uitgegeven met beperkte gebruiksmogelijkheden. 

In paragraaf 7.2 zijn enkele mogelijke opstellingen met hun ru imtelijk beperkende cirkels voor 

ontwikkeling van de HTC locatie weergegeven. 

5.7 Buisleidingen 

Huidige situatie 

Er zijn bestaande buisleidingen aanwezig ten noorden van de beoogde HTC locatie. Deze 

huidige buisleidingen betreffen K-1 leidingen (een K1-product: brandstoffen met een vlampunt 

lager dan 21°C (bij een druk van 1 bar), bijvoorbeeld benzine en nafta;). Momenteel hebben de 

aanwezige buisleidingen een risicocontour van PR 10-6 op een afstand van circa 19 meter van 

de buisleidingen. Deze contour kan groter worden door plaatsing van windturbines in de 

nabijheid. Hoeveel groter is afhankelijk van de exacte afstand van de windturbine tot de leiding. 

De windturbines kunnen dus binnen een afstand van ongeveer ashoogte + 1/3e bladlengte een 

significant risico toevoegen aan het falen van de buisleiding. De buisleidingen kunnen falen bij 

treffen door de individuele onderdelen: gondel, mast en blad. 
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Binnen deze afstand is de toename significant (> 10% van de intrinsieke faalkans) en zal een 

deel van de HTC locatie niet gebruikt kunnen worden voor kwetsbare objecten én plaatsing van 

beperkt kwetsbare objecten dient 'zo veel mogelijk' te worden vermeden binnen de PR10-6 

contour van de buisleiding (normwaarde en richtwaarde). 

Effectafstanden 

De effectafstanden van K-1 leidingen zijn kleiner dan bij aardgas. De maximale effectafstand 

( 1 % letaliteitsafstand2
) zal dan ook kleiner zijn. Bij buisleidingen met een diameter van 24 inch 

3met K-1 brandstoffen is de maximale effectafstand in het worst case scenario 65 meter . Dit 

betekent ook dat bij fatale schade de PR10-6 contour nooit groter wordt dan 65 meter, ook niet 

na toevoeging van de verhoogde kans als gevolg van het falen van een windturbine. Maximaal 

is er dus 65 meter naast de buisleidingen als gebied niet geschikt voor kwetsbare objecten 

(normwaarde) en ongewenst voor beperkt kwetsbare (richtwaarde) objecten. Momenteel 

(zonder windturbines) is dit gebied ca. 19 meter4
. 

Bij plaatsing van nieuwe buisleidingen en bij vervanging van buisleidingen worden in het Besluit 

externe veiligheid Buisleidingen (BevB) ook eisen gesteld aan de ruimtelijke ligging van de 

plaatsgebonden risicocontouren. Windturbines kunnen ervoor zorgen dat niet meer wordt 

voldaan aan deze ruimtelijke eisen. Deze ruimtelijke eisen gelden niet voor bestaande 

buisleidingen. Om vervanging of plaatsing van nieuwe buisleidingen mogelijk te maken zijn 

mogelijk maatregelen benodigd aan bijvoorbeeld de diepteligging of sterkte van de 

buisleidingen. 

Nieuwe leidingstrook 

Naast kansenzone E is een tracé gelegen wat nieuwe buisleidingen mogelijk dient te maken. 

Indien deze buisleidingen K1-vloeistoffen bevatten dan gelden dezelfde uitgangspunten als voor 

de bestaande buisleidingen en dient er binnen een afstand van werpafstand bij nominaal 

toerental of tiphoogte rekening te worden gehouden met de mogelijke ontwikkeling van een 

PR 10-6 contour van de buisleidingen van maximaal 65 meter vanaf het punt van inslag. Dit 

betekent dat binnen een maximale afstand van 65 meter vanaf het toekomstige buisleidingtracé 

geen kwetsbare objecten mogen zijn gelegen. Dit kan ontwikkeling van kwetsbare objecten aan 

de zuidelijke kant van de HTC locatie belemmeren. Nader onderzoek met de specifieke turbine 

eigenschappen, precieze turbinelocaties en buisleiding eigenschappen kan aantonen waar de 

PR 10-6 contour van de buisleidingen komt te liggen na plaatsing van de windturbines. 

Indien de buisleidingen nog niet zijn geplaatst kan ook door maatregelen te nemen aan de kant 

van de buisleidingen de ontwikkeling van een PR10-6 contour worden voorkomen. Hiervoor 

kunnen eventueel sterkere buisleidingen worden gelegd of kunnen de toekomstige 

buisleidingen met grotere diepteliggingen worden gerealiseerd zodat de impact van vallende 

windturbineonderdelen niet leidt tot schade aan de buisleidingen. Zie ook pagina 17 onder 

paragraaf 4.6.2 voor een indicatie van de benodigde mitigerende maatregelen. 

2 Kans van 1 % dat een persoon komt te overlijden als gevolg van het daadwerkelijk falen van de leiding. 
3 Conform de tabel uit ·'Effectafstanden en risicocontouren van K1 leidingen. RIVM. Notitie d.d. 28-07-2003 

Bert Wolting" berekend volgens een voorbeeldleiding met octaan. Indien specifieke leidinggegevens bekend 
zijn kan de maximale 1% - letalteitsafstand berekend worden. 

4 	RIVM rapport 620120001/2006 Risicoanalyse voor buisleidingen met brandbare vloeistoffen, Van Vliet , 
Laheij en Wolting. 
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Figuur 5.6 Maximale effectzone van bestaande buisleiding. Ligging afhankelijk van 

windturbineplaatsing en eigenschappen. 
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5.8 Conclusies 

Indien de bestemming van ligplaats 6 (Heerema locatie) wordt gezien als een kwetsbaar object 

door de langdurige aanwezigheid van personen dan kan een groot deel van kansenzone E niet 

gebruikt worden voor de plaatsing van windturbines. Ook fysiek gezien kan de aanwezigheid 

van grote offshore installaties bij ligplaats 6 leiden tot belemmeringen voor de ontwikkeling van 

windturbines binnen kansenzone E. Om plaatsing mogelijk te maken kan afgeweken worden 

van de aangegeven strook van kansenzone E door de windturbines richting het noordoosten en 

zuidoosten te schuiven. Dit is verder toegelicht en verbeeld in paragraaf 7.1. 

Ligplaats 8 is geschikt voor schepen met gevaarlijke stoffen tot 2 kegels, dit betekent dat er 

binnen een afstand van 300 meter geen kwetsbare objecten aanwezig mogen zijn. Momenteel 

is circa 190 meter van de toekomstige HTC bedrijven locatie gelegen binnen deze afstand. 

Door plaatsing van windturbines op een afstand kleiner dan de PR10-6 contour kunnen de 

risico's van ligplaats 8 toenemen. Indien vergroting van de risico's voorkomen dient te worden 

dan kan de meest zuidelijke 75 meter van kansenzone E niet geschikt zijn voor de plaatsing van 

windturbines. Nader onderzoek aan de hand van specifieke windturbine eigenschappen, risico's 

van kegelschepen en windturbinelocaties dient nader inzicht te geven over de te ontstane 

effecten. 

Plaatsing van windturbines in kansenzone E stelt beperkingen aan de ontwikkeling van de HTC 

locatie. Binnen een afstand van de PR10-5 contour (50 tot 60 meter) rondom de windturbines 

mogen geen beperkt kwetsbare objecten worden gerealiseerd. Binnen de PR10-6 contour (circa 

150 tot 180 meter) vanaf de windturbinelocatie mogen geen kwetsbare objecten worden 
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gerealiseerd. Nadere berekeningen aan de hand van specifieke windturbine eigenschappen kan 

de exacte ruimtelijke belemmeringen op het terrein weergeven. 

De bestaande buisleidingen ten noorden van kansenzone E kunnen een verhoogd risico 

ondervinden door plaatsing van windturbines in kansenzone E. Hierdoor kunnen de 

risicocontouren van de buisleiding toenemen tot een maximale afstand voor de PR10-6 contour 

van 65 meter vanaf de buisleiding. Hierdoor kan een deel van de HTC locatie niet gebruikt 

worden voor kwetsbare objecten én plaatsing van beperkt kwetsbare objecten dient 'zo veel 

mogelijk' te worden venneden binnen de nieuwe PR 1 o-6 contour van de buisleiding 

(nonnwaarde en richtwaarde}. Nadere berekeningen aan de windturbines én de buisleiding 

dient aan te geven in hoeverre de contouren wijzigen door plaatsing van de windturbines. 

Bij plaatsing van nieuwe buisleidingen en bij vervanging van buisleidingen worden in het Besluit 

externe veiligheid Buisleidingen (BevB) ook eisen gesteld aan de ruimtelijke ligging van de 

plaatsgebonden risicocontouren . Windturbines kunnen ervoor zorgen dat niet meer wordt 

voldaan aan deze ruimtelijke eisen . Deze ruimtelijke eisen gelden niet voor bestaande 

buisleidingen. Om vervanging of plaatsing van nieuwe buisleidingen mogelijk te maken zijn 

mogelijk maatregelen benodigd aan bijvoorbeeld de diepteligging of sterkte van de 

buisleidingen. Door deze maatregelen toe te passen op eventuele nieuwe buisleidingen in de 

ongebruikte buisleidingstrook, ten zuiden van kansenzone E, kunnen additionele risico's van 

windturbines op de buisleiding voorkomen worden . 

Voor zowel de bestaande als de toekomstige buisleiding geldt tevens dat er bij plaatsing binnen 

een afstand van tiphoogte of werpafstand bij nominaal toerental een effect ontstaat op de 

betrouwbaarheid en leveringszekerheid van de buisleiding. Deze effecten zorgen niet voor een 

veiligheid probleem maar de additionele risico's die windturbines veroorzaken op de 

nabijgelegen infrastructuur zorgen ervoor dat de leveringszekerheid van het buisleidingnetwerk 

licht beperkt wordt. Een trefkansanalyse kan inzicht geven in de aanvullende risico's voor de 

leveringszekerheid. 
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6 ANALYSE KANSENZONE D 

6.1 Locatie 

Kansenzone D is gelegen in de 'knik' van de landtong en biedt ruimte voor maximaal één 

windturbine. Er is een tweetal ligplaatsen (aangeduid met nummer 7) gelegen, welke bedoeld 

zijn voor overnachting. Daarnaast is een ligplaats voor schepen met gevaarlijke stoffen (8), 

zogenaamde kegelschepen , aanwezig. Op iets grotere afstand is de locatie van Heerema voor 

het afmeren van offshore installaties en kraanschepen gelegen. Tot slot ligt de HTC locatie 

direct ten noorden van kansenzone D. 

Figuur 6.1 Objecten zone D 
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6.2 Ligplaats 7 

Kwetsbaarheid 

Op de ligplaatsen kunnen schepen aanwezig zijn. Er wordt geen continue aanwezigheid van 

eenzelfde schip met dezelfde personen verwacht gedurende een heel jaar. Een dergelijke 

ligplaats waar wel personen 'tijdelijk (een week)' kunnen overnachten, kan daarom worden 

gezien als een beperkt kwetsbaar object. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt dat er een 

maximaal plaatsgebonden risico vanaf windturbines dient te gelden van PR10-5. Dit betekent 

een maximale afstand van een halve rotordiameter =50160 meter, afhankelijk van de gekozen 

windturbine. 

Opmerking additioneel risico 

De aanwezigheid van kegelschepen op ligplaats 8 kan invloed hebben op een (extra) domino 

effect van risico's afkomstig van deze kegelschepen op de veiligheid van de ligplaatsen voor 
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sleepboten van ligplaats 7. De aanwezigheid van windturbines kan de risico's van 

kegelschepen vergroten (zie ligplaats 8). 

6.3 Ligplaats 8 

Kegelschepen 

Ligplaats 8 is ook bestemd voor de aanleg van kegelschepen (schepen met gevaarlijke stoffen). 

In de uitgevoerde analyse wordt uitgegaan van schepen met maximaal 2 kegels. 

Voor deze schepen is geen intrinsieke faalfrequentie beschikbaar tijdens het liggen aan een 

ligplaats. Wel dienen, in het kader van een ruimtelijke ordening, vaste afstanden aangehouden 

te worden tot andere objecten. Zie de tekst hieronder: 

Richtlijnen Vaarwegen {39]: circa 10 meter afstand van andere schepen en 100 meter afstand 

van aaneengesloten woongebieden, kunstwerken en tankopslagplaatsen met één blauwe kegel 

of één blauw licht (brandbare gassen en vloeistoffen). circa 50 meter afstand van andere 

schepen en 100 meter afstand van kunstwerken en tankopslagplaatsen en 300 meter van 

gesloten woongebieden met twee blauwe kegels of twee blauwe lichten (zeer giftige stoffen). 

Circa 100 meter van andere schepen en 500 meter van gesloten woongebieden, 

tankopslagplaatsen en kunstwerken, bij een schip dat drie blauwe kegels voert. 

Bij toepassing van een maximum aantal kegels van 2 mogen er geen kwetsbare objecten 

binnen 300 meter zijn gelegen. Binnen een afstand van 300 meter zijn momenteel geen 

kwetsbare objecten gelegen. Wel is circa 190 meter van de HTC locatie en ligplaats 7 in zijn 

geheel gelegen binnen deze afstand. 

Trefrisico Kegelschepen 

Het trefrisico op een afstand net buiten tiphoogte (180 of 150 meter) is circa 6,37 x 10-12 per uur. 

Volgens PGS 3 (1999) is de basis failure rate op een transport route of in de haven circa 6.7 x 

10-11 per uur. Deze waarde geeft een benadering van het risico van een gevaarlijk transport 

zonder sprake van overlading. Dit betekent dat bij plaatsing buiten de tiphoogte het risico 

beperkt blijft tot kleiner dan 10% van het risico. Daarmee is geen additionele risicoberekening 

benodigd. In onderstaande kaart is deze afstand aangegeven, geredeneerd vanuit ligplaats 8. 

Hieruit kan worden afgeleid dat het plaatsen van een turbine in kansenzone D, het risico voor 

aanwezige schepen met meer dan 10% zal verhogen. Dit betekent niet dat dit per definitie niet 

acceptabel is. In een vervolgstadium moet worden berekend wat het exacte risico is en de 

gevolgeffecten zijn en of dit acceptabel is op deze locatie. 
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Figuur 6.2 contouren ligplaats 8 
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6.4 Heerema locatie 

De locatie van Heerema is gelegen op een afstand van circa 250 meter ten westen van 

kansenzone D. Gezien deze afstand wordt er geen directe belemmering voor de plaatsing van 

windturbines gezien in kansenzone D gezien de aanwezigheid van de Heerema locatie. 

Mogelijk dient rekening te worden gehouden met de aanvoerroute van dergelijke offshore 

vaartuigen richting ligplaats 6 in relatie met de ligging van kansenzone D direct langs de kade. 
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6.5 HTC locatie 

Kansenzone D is gelegen direct ten zuiden van de HTC locatie. Uit figuur 6.1 blijkt dat de 

PR10-$ contour voor een groot deel volledig over het oostelijke deel van de HTC locatie is 

gelegen. Binnen deze contour kunnen geen kwetsbare objecten worden gerealiseerd. 

Afhankelijk van het type bedrijvigheid op de HTC locatie is eventueel wel realisatie van beperkt 

kwetsbare objecten mogelijk, mits deze zich buiten de rotoroverslag van de windturbine 

bevinden. 

Figuur 6.3 Effectafstanden kansenzone D 
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6.6 Buisleidingstrook 

Ten noorden van kansenzone D loopt een buisleidingstrook voor toekomstige buisleidingen. 

Indien in deze strook K1-leidingen worden gelegd (benzine, nafta etc) dan is de maximale 

effectafstand bij fatale schade 65 meter56
. Hierdoor kan een deel van de HTC locatie niet 

gebruikt worden voor kwetsbare objecten én plaatsing van beperkt kwetsbare objecten dient 'zo 

veel mogelijk' te worden vermeden binnen de nieuwe PR 10-$ contour van de buisleiding 

(normwaarde en richtwaarde). Door de buisleidingen zodanig aan te leggen dat de sterkte en 

diepteligging voldoende is om geen schade te ondervinden door treffen van windturbine 

onderdelen dan zullen er geen additionele risicocontouren ontstaan door de plaatsing van een 

5 Indien de buisleidingen aardgas of andere meer gevaarlijke stoffen transporteren dan kunnen de 
effectafstanden sterk toenemen naar geluid het volume en de gevaarlijkheid van de te transporteren stof. 

6 Conform de tabel uit "Effectafstanden en risicocontouren van K1 leidingen. RIVM. Notitie d.d. 28-07-2003 
Bert Wolting" berekend volgens een voorbeeldleiding met octaan. Indien specifieke leidinggegevens bekend 
zijn kan de maximale 1 % - letalteitsafstand berekend worden. 
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windturbine. Nadere berekeningen aan de windturbines én de buisleiding dient aan te geven in 

hoeverre de contouren wijzigen door plaatsing van de windturbines. 

Voor zowel de bestaande als de toekomstige buisleiding geldt tevens dat er bij plaatsing binnen 

een afstand van tiphoogte ofwerpafstand bij nominaal toerental een effect kan ontstaan op de 

betrouwbaarheid en leveringszekerheid van de buisleiding. Deze effecten zorgen niet voor een 

veiligheid probleem maar de additionele risico's die windturbines veroorzaken op de 

nabijgelegen infrastructuur zorgt ervoor dat de leveringszekerheid van het buisleidingnetwerk 

beperkt wordt. Een trefkansanalyse kan inzicht geven in de aanvullende risico's voor de 

leveringszekerheid. Zie ook pagina 17 onder paragraaf 4.6.2 voor een indicatie van de 

benodigde mitgerende maatregelen bij buisleidingen in de toekomstige buisleidingstrook. 

6.7 Conclusies kansenzone D 

Wellicht kan de turbine zodanig geplaatst worden dat de effecten op ligplaats 8 tot een 

acceptabel niveau(< 10% additioneel) zijn terug te brengen. Echter ligplaats 7 bevindt zich altijd 

gedeeltelijk binnen de PR10·5 contour. Ook zal er in alle gevallen overlap zijn van de PR10"6 

contour met de beoogde HTC locatie. Plaatsing van kwetsbare objecten is dan niet toegestaan. 

De mogelijkheden voor plaatsing van een windturbine in kansenzone D, zonder enige 

beperkingen voor de ligplaatsen 7 en 8 en de invulling van de HTC locatie lijkt niet mogelijk. 

Inpassing van deze windturbine is wel mogelijk., indien de functies van ligplaatsen 7 en 8 

worden beperkt tot enkel tijdelijke aanwezigheid van schepen op deze ligplaatsen (bijvoorbeeld 

minder dan ca. 1.800 uur per jaar per schip7
) en enkel aanlegmogelijkheden voor schepen 

buiten de PR10·5 contour van de windturbine. Daarnaast dient de toekomstige buisleiding 

zodanig te worden aangelegd dat er geen kwetsbare objecten zijn gelegen binnen de PR10"6 

contour, ook na toevoeging van het windturbinerisico. 

Gebaseerd op het verschil in kwetsbaarheid van een kantoorpand en een woning. In een kantoorpand kan 
een individueel persoon circa 1.800 uur per jaar werkzaam zijn. Een kantoorpand (met minder als 50 
personen) wordt gezien als een beperkt kwetsbaar object. Een woning is een locatie waar mensen in een 
jaar langdurig aanwezig zijn en wordt gezien als een kwetsbaar object. 
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7 	 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7.1 Samenvatting 

Uit de analyse voor de kansenzones A, Den E blijkt dat de plaatsing van windturbines binnen 

deze zones, afhankelijk van de specifieke locatie van de windturbines, beperkingen oplevert 

voor de omgeving. De aard van deze beperkingen is enerzijds afhankelijk van de locatie en type 

windturbine dat wordt gerealiseerd en anderzijds van de manier waarop de omliggende 

objecten worden beschouwd. In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke mogelijke opstellingen 

eventueel haalbaar kunnen zijn vanuit het perspectief van externe veiligheid en welke 

beperkingen deze opstellingen opleveren voor de omgeving. Hierbij worden de conclusies uit de 

eerdere hoofdstukken als input gebruikt. 

7.2 Mogelijkheden plaatsing windturbines 

Op basis van de uitkomsten van de analyses in de voorgaande hoofdstukken is een tweetal 

scenario's op kaart gezet in de drie kansenzones A, D en E. Hierbij is uitgegaan van de 

bestaande windturbine op de landtong als startpunt en is vanaf daar verder gerekend. 

• 	 Scenario 1: (maximaal) 5 windturbines op een onderlinge afstand van ca . 4x de 

rotordiameter (1 OOm) met een ashoogte van 100 meter. 

• 	 Scenario 2: (maximaal) 4 windturbines op een onderlinge afstand van 4x de 

rotordiameter (120m) met een ashoogte van 120 meter. 

Figuur 7.1 Kaart scenario 1 (100/100) - voorbeeldopstelling 
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Uit de kaart blijkt dat kansenzone E niet helemaal past met de locatie van de turbines in rechte 

lijnopstelling. Er is gepoogd tot een zo efficiënt mogelijke inrichting te komen. De turbines die 

ingetekend zijn, hebben de volgende coördinaten: 

Tabel 7.1 Scenario 1 -100m rotor/ 100m ashoogte 

WT x y 

72922 439213 

2 73229 438956 

3 73535 438699 

4 73885 438504 

5 74326 438221 

Aandachtspunten bij dit scenario 1 zijn: 

• 	 Een zesde windturbine in kansenzone D lijkt ongewenst door de aanwezigheid van de 

kegelschepen met gevaarlijke stoffen op ligplaats 8 en de eventuele belemmeringen in de 

ontwikkelingen van dit deel van de HTC locatie. 

• 	 Het 'kunstwerk' is aanwezig binnen de PR10-6 contour. Dit kunstwerk dient dan 

gedefinieerd te kunnen worden als een beperkt kwetsbaar object, zoals betoogd in dit 

rapport. 

Bestaande buisleiding is gelegen binnen de effectzones van de windturbines. Binnen deze 

zones is binnen 65 meter vanaf het buisleidingtracé mogelijk een PR10·5 contour van de 

buisleiding aanwezig na plaatsing van de windturbines. Nader onderzoek is nodig om de 

exacte ligging van deze contouren te bepalen. Deze contour bepaalt vervolgens welk deel 

van de HTC locatie beïnvloed wordt en hierdoor niet voor kwetsbare objecten geschikt is. 

• 	 Als gevolg van realisatie van windturbines 4 en 5 in kansenzone E wordt een deel van de 

HTC locatie niet geschikt voor kwetsbare objecten en wordt een deel van de locatie niet 

geschikt voor beperkt kwetsbare objecten. 

• 	 De fysieke afstand van de vijfde windturbine, tot aan de ligplaats voor offshore installaties 

van Heerema, is voldoende uitgaande van een maximale kraanradius van 153 meter. 

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er een ponton van circa 50 meter breed aanwezig is 

tussen de kade en de offshore installaties van ligplaats 6 en dat het grootste formaat 

schepen niet zal aanleggen aan ligplaats 5. Nader onderzoek naar het precieze gebruik 

van deze locaties kan meer informatie geven over de relatie tussen de windturbineposities 

en het gebruik van de aanleglocaties voor offshore installaties. Tevens dient gekeken te 

worden naar de technische mogelijkheid en de gevolgen voor de energieopbrengst van de 

aanwezigheid van dergelijke hoge objecten nabij een windturbinepositie. 

• 	 De mogelijk toekomstige buisleidingen in de buisleidingenstrook dienen zodanig aangelegd 

te worden dat de risico's van vallende windturbineonderdelen beperkt blijven indien er 

kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten in de nabije omgeving van de buisleiding kunnen 

worden ontwikkeld. Zie ook pagina 17 onder paragraaf 4.6.2 voor een indicatie van de 

benodigde mitigerende maatregelen. 
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Onderwerp Opmerkingen EV-studie windenergie Landtong 

Actie Ter advies 

Naar aanleiding van onze bijeenkomsten van de afgelopen maanden inzake de 

externeveiligheidsstudie voor de windturbines op het oostelijk deel van de Landtong willen we jullie 

bij deze de finale opmerkingen vanuit het Havenbedrijf op het externeveiligheidsrapport1 meegeven. 

Deze opmerkingen zijn ons inziens van invloed op de conclusies die in het rapport worden 

getrokken, en op de consequenties voor de haalbaarheid van de windturbines. In onderstaand 

verwijs ik telkens naar het betreffende hoofdstuk en paragraaf. 

Hfdst./Par. Opmerkingen 

3.3 De paragraaf over waterwegen geeft geen inzicht in de domio-effecten als gevolg van 

de plaatsinc:i van de windturbines. 

3.4 Conclusie van deze paragraaf is dat een deel van zone A afvalt. Dit komt niet terug in 

hoofdstuk 7. Heeft dit invloed op het aantal turbines? 

4.2 Uitc:iegaan zou moeten worden van een worstcase en niet van 'op ziin veilicist'. 

4.2 De opmerking dat er bij palen 84 minder grote offshore installaties zullen afmeren is 

niet juist. Uitgegaan moet worden van een volledige benutting. 

4.6.1 & Er is nu nog onvoldoende bekend over de consequenties van de turbines op de 

4.6.2. (nieuwe) buisleidingen. Indien de conclusie is dat bij nieuwe buisleidingen aanvullende 

maatregelen moeten worden getroffen, dan dienen er nadere afspraken gemaakt te 

worden over de conseauenties (zoals kosten). 

4.6.1 & Er moet ook rekening gehouden worden met LNG. Dit is in het huidige onderzoek nog 

4.6.2 niet meegenomen. 

5.3 Er zal geen sprake zijn van een andere manier van werken voor de offshore locaties 

(Heerema en oalen 84). Geen sprake van een ponton. 

5.5 Er is geen beperkinc:i van het aantal keciels op deze locatie 

Algemeen Het is onduidelijk hoe faalkansen en additionele risico's zijn bepaald, waardoor de 

conclusies niet aereproduceerd kunnen worden . Dat heeft een toelichting nodig. 

Wij vertrouwen er op dat we jullie hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 

1 
Pondera Consult, 20 december 2016. "Windpark Uitbreiding Landtong Rozenburg; Externe 

Veiligheid analyse." 
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