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1 Inleiding 

1.1 Het voornemen: gaswinning N05-A en opsporing en winning pros-
pects 

ONE-Dyas B.V. is een Nederlands bedrijf dat zich voornamelijk richt op het zoeken naar en het produceren 
van aardgas uit velden in het Nederlandse, Duitse, Britse en Noorse deel van de Noordzee. In 2017 heeft 
een consortium van de gasproducenten ONE-Dyas B.V., Hansa Hydrocarbons Limited en EBN B.V. een 
aardgasveld (N05-A) gevonden binnen het zogenaamde GEMS1-gebied. Het GEMS-gebied omvat een 
cluster van (mogelijke) aardgasvelden dat zich uitstrekt over het deel van de Nederlandse en Duitse Noord-
zee ten noorden van de monding van de Eems.  
 
Om winning van gas uit veld N05-A en mogelijk uit naastgelegen velden mogelijk te maken wil het consor-
tium boven dit veld een platform in zee plaatsen (een “offshore” platform in vaktermen). De beoogde locatie 
van het platform bevindt zich in het Nederlandse deel van de Noordzee (territoriale zee), ongeveer twintig 
kilometer ten noorden van de Waddeneilanden en op vijfhonderd meter van de Duitse grens (zie Figuur 
1-1). Op deze locatie worden maximaal twaalf putten geboord, waarvan een deel naar veld N05-A en een 
deel naar een aantal andere, naastgelegen velden. Bij deze naastgelegen velden moet nog worden aange-
toond of winbare hoeveelheden gas aanwezig zijn. Dit worden in vaktermen “prospects” genoemd. In het 
kader van dit milieueffectrapport wordt echter aangenomen dat al deze prospects winbaar gas bevatten. 
Vanaf de platformlocatie worden proefboringen uitgevoerd naar de volgende prospects: 1) Diamant, 2) N05-
A-Noord, 3) N05-A Südost en 4) Tanzaniet-Oost (zie Figuur 1-1). De kans dat in al deze prospects daad-
werkelijk winbare hoeveelheden aardgas worden aangetroffen is klein. Desondanks heeft ONE-Dyas ervoor 
gekozen om de milieueffecten van de potentiële winning van alle prospects rond N05-A mee te nemen in 
de m.e.r.-procedure voor de ontwikkeling van veld N05-A en dus ook in deze Natuurtoets. Dit gas wordt 
vervolgens met hetzelfde platform gewonnen. Alle putten - zowel die naar het N05-A-veld als de prospects 
- worden geboord vanaf het te plaatsen N05-A-platform en worden schuin naar de betreffende prospects 
geboord. Het gewonnen gas wordt per pijpleiding afgevoerd naar het vasteland. Zowel veld N05-A als een 
aantal van de prospects liggen (gedeeltelijk) onder Duits grondgebied. ONE-Dyas verwacht gedurende een 
periode van tien tot vijfendertig jaar aardgas te produceren uit de aangeboorde velden. 
 
In het Nederlandse deel van de Noordzee wordt op ongeveer honderdzestig locaties2 aardgas gewonnen 
uit velden in de diepe ondergrond. De ontwikkeling van deze gasvelden doorloopt op iedere winningslocatie 
min of meer dezelfde fasen:  

 De boorfase waarin met behulp van een mobiele boorinstallatie (een boorplatform) een of meerdere 
putten naar het aardgasveld worden geboord.  

 De aanlegfase waarin een productie-installatie boven een bewezen gasveld wordt geplaatst en 
waarop de putten naar de gasvelden worden aangesloten. Voor de afvoer van het gewonnen aardgas 
wordt een pijpleiding aangelegd.  

 De productiefase waarin het aardgas met behulp van de productie-installatie wordt gewonnen. Het 
gewonnen aardgas wordt met een pijpleiding afgevoerd naar het vasteland.  

 De ontmantelingsfase waarin de putten worden afgesloten en de productie-installatie en eventueel de 
pijpleiding worden verwijderd nadat alle aangesloten gasvelden zijn leeggeproduceerd. 

 

 
1 GEMS is een afkorting van “Gateway to the Ems”. 
2 Delfstoffen en aardwarmte in Nederland, jaarverslag 2018 (TNO, 2019)  

https://www.nlog.nl/sites/default/files/2019-09/jaarverslag_delfstoffen_en_aardwarmte_in_nederland_2018.pdf
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De voorgenomen activiteit van ONE-Dyas doorloopt ook deze vier fasen. In de praktijk zullen de aanlegfase, 
boorfase en productiefase elkaar niet direct opvolgen, maar ook soms gelijktijdig of in een andere volgorde 
worden uitgevoerd. De bovengenoemde fases en activiteiten worden behandeld in deze natuurtoets, waarbij 
echter voor de ontmanteling alleen een doorkijk wordt gegeven omdat nu nog niet duidelijk is hoe de ont-
manteling daadwerkelijk wordt uitgevoerd en welke regels en eisen dan daarvoor gelden. 
 

1.2 Maatschappelijk belang 
De productie van aardgas uit de kleine velden op de Noordzee is aangewezen als een activiteit van nationaal 
belang. In de Beleidsnota Noordzee staat: “Olie- en gaswinning: uit de Nederlandse velden op de Noordzee 
wordt zo veel mogelijk aardgas en aardolie gewonnen, zodat het potentieel van aardgas- en aardolievoor-
raden in de Noordzee wordt benut.” 
 
De minister van EZK heeft in 2018 in een brief aan de Tweede Kamer benadrukt dat Nederland minder 
afhankelijk moet worden van geïmporteerd aardgas, onder andere door het ontwikkelen van nieuwe velden 
op de Noordzee. De gaswinning uit het Groningenveld kan mede hierdoor afgebouwd worden, zonder dat 
de leveringszekerheid van aardgas aan de Nederlandse huishoudens in het geding komt. Tegelijk is het in 
Nederland winnen van aardgas beter voor de werkgelegenheid en de economie en zorgt het voor behoud 
van de in Nederland aanwezige kennis van de diepe ondergrond en de bestaande gasinfrastructuur. Ook 
worden de negatieve milieueffecten van de buitenlandse productie en de import van aardgas (deels) ver-
meden. In een brief aan de Tweede Kamer van maart 2020 heeft de minister nogmaals benadrukt dat “het 
kabinet voorkeur geeft aan gaswinning uit de Nederlandse kleine velden, zowel op land als op zee, omdat 
dit beter is voor klimaat, werkgelegenheid, economie, behoud van kennis van de diepe ondergrond en aan-
wezige gasinfrastructuur”. 
 
De voorgenomen activiteiten hebben daarmee een dwingende reden van groot openbaar belang op grond 
van artikelen 3.8, lid 5, sub b en 3.10, lid 2 van de Wet natuurbescherming ‘de volksgezondheid, de open-
bare veiligheid en of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 
sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige effecten’. 
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-

 
Figuur 1-1 Ligging van veld N05-A, inclusief de beoogde platformlocatie en de vanaf deze locatie aan te boren prospects. 

1.3 Waarom deze Natuurtoets? 
Voordat de gaswinning uitgevoerd kan worden moet aan een aantal wettelijke verplichtingen worden vol-
daan. Een van deze verplichtingen is het uitvoeren van een zogenaamde Passende beoordeling om vast te 
stellen of de voorgenomen activiteiten een negatieve invloed kunnen hebben op onder de Wet natuurbe-
scherming (Wnb) beschermde gebieden of soorten. De gaswinning vindt namelijk plaats in de buurt van 
een aantal Nederlandse en Duitse Natura 2000-gebieden. Daarnaast dient er door middel van een zoge-
naamde Quick scan beoordeeld te worden of er sprake is van een overtreding in het kader van de soorten-
bescherming onder de Wnb. Dit is samen genomen in voorliggende Natuurtoets. 
 
Het doel van deze Natuurtoets is om inzichtelijk te maken of de voorgenomen activiteiten (significant) ne-
gatieve effecten kunnen hebben op de beschermde gebieden en soorten in het plangebied en in de directe 
omgeving van de boorlocatie. Er wordt eerst op hoofdlijnen en kwalitatief getoetst aan de instandhoudings-
doelstellingen van soorten en habitattypen die beschermd zijn onder hoofdstuk 2 (beschermde gebieden) 
en de staat van instandhouding van soorten die beschermd zijn onder hoofdstuk 3 (beschermde soorten) 
van de Wnb. Wanneer significante effecten op de beschermde natuurwaarden niet op voorhand kunnen 
worden uitgesloten is een zogenoemde Passende beoordeling nodig waarin de effecten op de instandhou-
dingsdoelstellingen van soorten en gebieden die beschermd zijn onder hoofdstuk 2 (beschermde gebieden) 
van de Wnb nader en waar mogelijk kwantitatief worden beoordeeld. Ook moet er een vergunning in het 
kader van de Wnb worden aangevraagd. Daarnaast wordt door middel van een zogenoemde Quick Scan 
getoetst of de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten in het geding is en of verbods-
bepalingen worden overtreden zoals geformuleerd in hoofdstuk 3 (beschermde soorten) van de Wnb. 
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Wanneer er sprake is van overtreding van verbodsbepalingen en de effecten niet gemitigeerd kunnen wor-
den moet een zogenoemd Activiteitenplan opgesteld worden en is een ontheffing in het kader van de Wnb 
nodig. In hoofdstuk 3 van voorliggend rapport wordt het wettelijk kader verder uitgelegd voor de Nederlandse 
en Duitse situatie. Er wordt conform het Nederlandse kader getoetst, en waar relevant aan het Duitse toet-
singskader. .  
 
Deze Natuurtoets bevat de Passende beoordeling in het kader van de gebiedsbescherming en de Quick 
Scan in het kader van de soortenbescherming van de Wnb (Figuur 1-2). Op basis van literatuuronderzoek 
is het voorkomen van beschermde soorten in het gebied in kaart gebracht en zijn de effecten van de ge-
plande gaswinning op deze soorten bepaald. Deze natuurtoets maakt duidelijk óf en zo ja welke vervolg-
stappen nodig zijn, zoals het opstellen van een Activiteitenplan en de aanvraag van een vergunning of 
ontheffing in het kader van de Wnb. De Natuurtoets wordt in samenhang met het Milieueffectrapport (MER) 
opgesteld.  
 
Borkumse Stenen 
Het plangebied ligt in het ecologisch waardevolle gebied Borkumse Stenen, dit gebied heeft op dit moment 
geen wettelijk beschermde status. Een deel van dit gebied wordt in de nabije toekomst waarschijnlijk geslo-
ten voor bodemberoerende vormen van visserij. Het Rijk onderzoekt momenteel of deze sluiting beleidsma-
tig geborgd kan worden door aanwijzing van de Borkumse Stenen als Vogelrichtlijngebied3  Om die reden 
nemen we de Borkumse Stenen  mee in de toetsing alsof het een Vogelrichtlijngebied is. Daarnaast wordt 
het gebied aangewezen als Kaderrichtlijn Marien (KRM) gebied en wordt er dus ook een toetsing aan de 
KRM uitgevoerd. Op die manier wordt onderzocht of er mogelijk effecten optreden op een gebied dat  in de 
toekomst beschermd zal worden. 
 
Oesterbankherstelproject 
In het gebied de Borkumse Stenen is in 2018 een natuurherstelproject gestart om de platte oesterriffen 
(Ostrea edulis) in de Noordzee te herstellen. Op één hectare zijn kunstmatige riffen op de bodem geplaatst, 
is zesduizend kilo oesters in het water uitgestrooid en zijn lege mosselschelpen gestort als vestigingsplaats 
voor oesterlarven. De riffen vormden een belangrijk habitat voor andere diersoorten, waaronder als kraam-
kamer voor vissen en kreeften. Het project bevindt zich op 1,5 km van het platform N05-A, daarom wordt 
deze in de Natuurtoets meegenomen in het kader van de soortenbescherming van de Wnb. 
 

1.4 Studiegebied 
In deze Natuurtoets worden de effecten bepaald van de voorgenomen activiteit op beschermde soorten en 
habitattypen in het kader van de gebiedsbescherming van de Wnb en soorten in het kader van de soorten-
bescherming van de Wnb. In het kader van de gebiedsbescherming worden de effecten op de Nederlandse 
Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone, Waddenzee, Duinen Schiermonnikoog en het mogelijk toekom-
stige Natura 2000-gebied Borkumse Stenen onderzocht. In een aparte Passende beoordeling worden de 
effecten van stikstofdepositie op 24 Natura 2000-gebieden onderzocht. Daarnaast worden de effecten op 
de Duitse Natura 2000-gebieden Borkum Riffgrund, Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes 
Küstenmeer en Niedersächsisches Wattenmeer onderzocht. 
 
In het kader van de soortenbescherming worden de effecten op vissen, zeezoogdieren, vogels, vleermui-
zen, plankton en bodemdieren onderzocht. 
 

 
3 Er vindt onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek plaats naar kwalificatie in het kader van de Vogelrichtlijn. Indien het gebied kwa-
lificeert zal deze uiterlijk 2025 worden aangewezen 
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1.5 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de voorgenomen activiteit, waarbij onderscheid wordt gemaakt in 
de verschillende fases van het project. In hoofdstuk 3 wordt het wettelijk kader beschreven, waarbij wordt 
ingegaan op het Nederlandse en Duitse wettelijk kader. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de Natura 
2000-gebieden die in het studiegebied liggen en hoofdstuk 5 beschrijft de beschermde habitattypen en 
leefgebieden van soorten die in het plangebied voorkomen. In hoofdstuk 6 worden de mogelijke effecten 
beschreven die kunnen optreden aan de hand van de relevante verstoringsfactoren. Voor het onderdeel 
Passende beoordeling en het onderdeel Quick scan betreft dit het hoofdstuk ‘Effectbepaling’. Wanneer sig-
nificante effecten op voorhand niet kunnen worden uitgesloten in hoofdstuk 6, worden deze nader onder-
zocht in hoofdstuk 7 in het kader van de gebiedenbescherming. Voor het onderdeel Passende beoordeling 
betreft dit het hoofdstuk ‘Effectbeoordeling’. In hoofdstuk 8 is de ‘Effectbeoordeling’ in het kader van de 
soortenbescherming (Quick scan) opgenomen. In hoofdstuk 9 worden de mitigerende maatregelen die wor-
den genomen om significante effecten te voorkomen nader uitgewerkt. Hoofdstuk 10 gaat in op de cumulatie 
van effecten in het kader van de Passende beoordeling. In hoofdstuk 11 vindt de toetsing aan de Kader-
richtlijn Mariene Strategie (KRM) plaats en in hoofdstuk 12 worden de conclusies van de Passende beoor-
deling, Quick scan en de KRM-toetsing samengevat. 
 

 
Figuur 1-2 Overzicht van de onderdelen van een Natuurtoets en de vervolgstappen. Gebiedsbescherming in groen en soortenbe-
scherming in blauw. 
 

2 Beschrijving van de voorgenomen activiteit 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de voorgenomen activiteiten in het kader van het N05-A-project in het kort toegelicht, 
voor meer details wordt verwezen naar het MER dat hiervoor is opgesteld. De voorgenomen activiteit 
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bestaat uit verschillende mogelijke alternatieven en uitvoeringsvarianten. In deze Natuurtoets worden alle 
voorgenomen activiteiten inclusief mogelijke alternatieven en uitvoeringsvarianten beschouwd. Op basis 
van deze beschouwing en de andere milieueffecten wordt in het MER een keuze gemaakt voor het voor-
keursalternatief. Een overzicht van de activiteiten per fase is opgenomen in Tabel 2-1, waarbij is aangege-
ven wat het beïnvloede oppervlak is, de frequentie en de duur van de activiteit en in welke periode deze 
wordt uitgevoerd. 
 

Tabel 2-1 Overzicht van de verschillende activiteiten met de oppervlakte die wordt beïnvloed door de activiteit, de frequentie/duur en 
de periode waarin de activiteit plaatsvindt.  

Activiteiten Varianten Oppervlakte Frequentie, tijdsduur en periode 

Aanlegfase: plaatsen platform en leggen gasleiding en kabel 

Transport en plaatsing platform 
door middel van heien van de ver-
ankeringspalen 

 0,1 – 0,2 ha 

De verschillende activiteiten zijn een-
malig en duren per stuk ca. 2 weken. 
De activiteiten worden bij voorkeur in 
het zomerhalfjaar gepland maar kunnen 
jaarrond plaatsvinden. 

Leggen en ingraven pijpleiding in 
zeebodem 

Wijze van ingraven: 
 Trenchen 
 Jetten 

 
 Ca. 24 ha  
 Ca. 4,5 ha 

Leggen en ingraven elektriciteitska-
bel in de zeebodem 

Energievoorziening productieplatform: 
 Eigen opwekking o.b.v. aardgas/ 

geen aanleg kabel 
 Elektrificatie/aanleg kabel 

 
 
 0 ha 
 Ca. 3 ha 

Boorfase: boren van maximaal 12 putten verspreid over meerdere jaren 

Mobilisatie boorplatform (plaatsing 
+ aanbrengen stortsteen) 

 Ca. 0,6 ha 2-3 dagen, kan jaarrond plaatsvinden 

Heien conductor  - 
1 dag per conductor, kan jaarrond 
plaatsvinden 

Boren putten  

Ontdoen van boorgruis en -spoeling op 
waterbasis: 
 Lozen 
 Afvoer 

 
 
 Ca. 3,5 ha 
 0 ha 

Jaarrond gedurende meerdere jaren 

Wijze van boren: 
 Serieel boren 
 Batchdrilling 

 
 0 ha 1) 
 0 ha 1) 

Jaarrond gedurende meerdere jaren, 3 
maanden per put en 1,5 maand per side 
track 

Energievoorziening boorplatform: 
 Dieselgeneratoren 
 Elektrificatie 

-  

Schoonproduceren en testen van 
de putten incl. affakkelen 

 - 
1-2 weken per put, waarvan in totaal ½ 
- 1 dag fakkelen per put. Kan jaarrond 
plaatsvinden 

Vertical Seismic Profiling (VSP) on-
derzoek 

 - 
1 dag per put bij 5 putten, kan jaarrond 
plaatsvinden 

Productiefase: Winning en behandeling van aardgas 

Gaswinning 

Energievoorziening productieplatform: 
 Eigen opwekking o.b.v. aardgas/be-

mande operatie/geen aanleg elektri-
citeitskabel 

 Elektrificatie/onbemande operatie/ 
aanleg elektriciteitskabel 

- Continu jaarrond gedurende 10-35 jaar 
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Ontmantelingsfase 2) 

Afdichten putten en verwijderen 
platform 

 Ca. 0,1 ha 
De verschillende activiteiten zijn een-
malig en duren bij elkaar meerdere 
maanden. Het verwijderen van de pijp-
leiding wordt bij voorkeur in het zomer-
halfjaar gepland maar kan jaarrond 
plaatsvinden. 

Verwijderen pijpleiding en kabel   

Logistiek: Transporten per schip en helikopter gedurende boor- en productiefase 3) 

Transporten bevoorradingschepen 

Locatie supply base: 
 Haven van Den Helder 
 Eemshaven 

 
 - 

Boorfase: 4 boten/week jaarrond 
Bij afvoer boorgruis: 7 boten/3 maanden 
extra 
 
Productiefase 
 Bemand: 26/jaar jaarrond 
 Onbemand: 16/jaar jaarrond 

Energievoorziening productieplatform: 
 Bemande operatie bij eigen opwek-

king  
 Onbemande operatie bij elektrificatie 

- 

Transporten helikopter 

Locatie supply base: 
 Luchthaven de Kooy Den Helder 
 Heliport Eemshaven 

 
 - Boorfase: 6 heli’s/week jaarrond 

 
Productiefase 
 Bemand: 62/jaar jaarrond 
 Onbemand: 40/jaar jaarrond 

Energievoorziening productieplatform: 
 Bemande operatie bij eigen opwek-

king  
 Onbemande operatie bij elektrificatie 

- 

 
Opmerkingen bij tabel: 

1 Serieel boren of batchdrilling heeft alleen invloed op de hoeveelheid geloosde overbodige boorspoeling. Deze lo-
zing vormt een troebele wolk in het water. Serieel boren of batchdrilling heeft geen invloed op de grootte van het 
verstoorde oppervlak;  
De boringen worden vanaf één locatie uitgevoerd. Het boorplatform kan meerdere boringen achter elkaar uitvoe-
ren of voor een bepaalde periode worden weggehaald en later weer worden teruggeplaatst waarbij het mogelijk op 
een iets ander plek kan worden teruggeplaatst. De verplaatsingen beperken zich tot maximaal enkele tientallen 
meters. 

2 De ontmanteling vindt naar verwachting pas over twintig jaar of langer plaats en de activiteiten daarbij staan nog 
niet vast en moeten voldoen aan de dan geldende (Mijnbouw)regelgeving. De pijpleiding en kabel kunnen mogelijk 
op basis van een maatschappelijke kosten-batenanalyse blijven liggen. De oppervlaktes en tijdsduur zijn daarom 
indicatief; 

3 De transportfrequenties zijn gemiddelde waarden op basis van praktijkgegevens. Bij transporten moet rekening 
gehouden worden dat schepen uit verschillende havens vertrekken en mogelijk onderweg ook nog andere plat-
forms aandoen. De scheepvaart is mede in internationaal verband al gereguleerd en ook in het Eems 
Dollardverdrag zijn hierover afspraken gemaakt. 

2.2 De aanlegfase 
In de aanlegfase wordt het N05-A platform geplaatst, wordt er een pijpleiding aangelegd om het gas te 
transporteren en een elektriciteitskabel om het platform van stroom te voorzien.  

2.2.1 Plaatsen van het platform N05-A 
Het gasbehandelingsplatform N05-A is opgebouwd uit een onder- en een bovenbouw. De onderbouw vormt 
de draagstructuur van het platform. De bovenbouw bevat onder andere de technische installaties en even-
tuele accommodaties voor het personeel. De onder- en bovenbouw worden op land gebouwd en vervolgens 
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per schip naar de offshore locatie getransporteerd waar ze met een kraanschip worden geplaatst. De zee-
bodem op de beoogde locatie is in 2019 in detail onderzocht om zeker te zijn dat: 

 De bodem geschikt is voor het plaatsen van het platform; 

 Op de locatie geen waardevolle natuur of archeologische resten aanwezig zijn. 

 
De uitkomsten van het bodemonderzoek bepalen de definitieve locatie van het platform.  
 
De verschillende onderdelen van het platform worden vervolgens op de vastgestelde locatie met behulp 
van een kraanschip geïnstalleerd. Om het platform nauwkeurig op de beoogde coördinaten te plaatsen 
wordt het kraanschip om zijn plaats gebracht met ankers met ca. vijfhonderd meter lange ankerkettingen. 
De ankers worden na de plaatsing weer verwijderd. De onderbouw wordt als eerste geplaatst en met zes 
heipalen (één per poot) verankerd in de zeebodem. De bovenbouw wordt vervolgens op de onderbouw 
geplaatst en vastgezet. Het kraanschip en het benodigde personeel worden gehuurd van een gespeciali-
seerd bedrijf. Na plaatsing van het platform wordt rond de poten stortsteen aangebracht om het ontstaan 
van ontgrondingkuilen door de zeestroming te voorkomen. 
 
De plaatsing van het platform neemt maximaal twee weken in beslag. De werkzaamheden worden volcon-
tinu (24 uur per dag, 7 dagen per week) uitgevoerd. Personeel, materialen, brandstof en afvalstoffen worden 
in deze periode aan- en afgevoerd met behulp van helikopters en schepen. Het productieplatform is ten 
minste tien jaar continu aanwezig. 

2.2.2 Aanleggen van de pijpleiding 
Het gewonnen gas wordt in de productiefase met behulp van een nieuw aan te leggen pijpleiding naar een 
bestaande verzamelleiding (de Noordgastransportleiding of NGT-leiding) getransporteerd. De aan te leggen 
leiding is een stalen hogedrukleiding die uitwendig wordt beschermd tegen corrosie met een anticorrosie-
coating. Op de leiding worden opofferingsanodes van een aluminium-zinklegering geplaatst om de leiding 
kathodisch tegen corrosie te beschermen in het geval dat de anti corrosiecoating beschadigd raakt. De 
leiding wordt ontworpen, aangelegd en onderhouden conform de norm ‘NEN 3656 voor stalen buisleiding-
systemen op zee’4. De leiding wordt ingegraven in de zeebodem. Daarbij worden twee varianten getoetst: 
mechanical trenchen en jetten. 
 
Het leidingtracé loopt vanaf het nieuw te plaatsen platform N05-A in zuidzuidwestelijke richting en sluit daar 
aan op de NGT-leiding (zie Figuur 2-1) naar Uithuizen op het vasteland. De aansluiting vindt volledig onder 
water op de zeebodem plaats. De nieuwe leiding krijgt een diameter van ongeveer vijftig centimeter en een 
lengte van ongeveer vijftien kilometer. Het tracé van deze nieuwe leiding loopt grotendeels door de Bor-
kumse Stenen. Het aansluitpunt op de NGT-leiding ligt net binnen het Natura 2000-gebied Noordzeekust-
zone, waardoor het laatste deel van de nieuwe leiding van N05-A enkele honderden meters door dit gebied 
loopt. Het tracé kruist een aantal kabels. 
 

 
4 Norm NEN 3656:2015: Eisen voor stalen buisleidingsystemen op zee. NEN 3656 geeft minimum eisen die met betrekking tot veilig-
heidsaspecten voor mens, milieu en goederen aan het ontwerp, de aanleg, het in gebruik nemen, de bedrijfsvoering en de bedrijfs-
beëindiging van buisleidingsystemen voor het vervoer van stoffen ter zee, hierna zeeleidingen genoemd, worden gesteld. 
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Figuur 2-1: Route van de pijpleiding naar de NGT-leiding en de route van de elektriciteitskabel naar windpark Riffgat. 
 

2.2.3 Aanleggen van de elektriciteitskabel 
ONE-Dyas is voornemens het platform geheel met elektriciteit van energie te voorzien. Tevens worden de 
boringen elektrisch uitgevoerd, op de pre-drills na.  Hierbij wordt de benodigde elektriciteit per kabel aange-
voerd van het Duitse windpark ‘Riffgat’ dat ongeveer vijf km ten westen van platform N05-A ligt. Het tracé 
van de kabel is getoond op de kaart in Figuur 2-1. Het tracé van deze nieuwe kabel loopt vanaf platform 
N05-A in oostelijke richting en sluit daar aan op het bestaande transformatorplatform van windpark ‘Riffgat’. 
De nieuwe kabel krijgt een lengte van ruim acht kilometer. Het tracé van deze nieuwe kabel loopt groten-
deels over Duits grondgebied, alleen de eerste vijfhonderd meter loopt over Nederlands gebied. De kabel 
komt niet in het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone te liggen, maar loopt wel over een afstand van een 
halve kilometer door de Borkumse Stenen. Als variant wordt ook onderzocht wat de effecten zijn als de 
platforms niet van elektriciteit gebruik kunnen maken. In dat geval voorziet het productieplatform in zijn 
eigen energie door middel van aardgas en het boorplatform door middel van diesel. 
 
De kabel wordt minimaal één meter in de bodem ingegraven om deze te beschermen tegen beschadigingen 
van buitenaf zoals ankers of visnetten. Dit gebeurt door middel van jetting. Bij jetten wordt onder hoge druk 
water in de zeebodem gespoten, zodat de zeebodem fluïdiseert en de kabel er door zijn eigen gewicht 
inzakt. Bij deze methode wordt een strook zeebodem van enkele meters breed verstoord en kan in geringe 
mate sediment worden opgewerveld, afhankelijk van de fijnheid van het sediment. Het leggen van de kabel 
duurt enkele dagen. Het tracé van de nieuwe kabel kruist eveneens een aantal andere kabels. De kruisingen 
worden uitgevoerd door op de bestaande kabel steenstort aan te brengen waarover de nieuwe kabel wordt 
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geleid. Het geheel wordt weer afgedekt met stortsteen. 
Voor de wijze van het leggen en ingraven van de kabel be-
staan geen onderscheidende alternatieven of uitvoerings-
varianten.  

2.3 De boorfase 

Het boren van de putten 
In totaal wordt rekening gehouden met het boren van twaalf 
putten. De onderstaande tekst beschrijft de techniek van 
één put maar deze geldt voor alle putten. Als een boring 
niet het gewenste resultaat opleverd of het reservoir is uit-
geproduceerd kan in alle putten een side-track in de put 
wordt geboord. Bij het boren van een side-track wordt eerst 
het onder de aftakking liggende deel van de put (gedeelte-
lijk) afgedicht met een aantal pluggen. Vervolgens wordt 
een gat in de casing aangebracht. De side-track wordt door 
dit gat heen geboord. De verdere afwerking van een der-
gelijke aftakking verloopt hetzelfde als bij de eerder ge-
boorde put.  
 
Alle putten - zowel die naar het N05-A-veld als de pros-
pects - worden geboord vanaf het te plaatsen N05-A-plat-
form. Hiertoe worden op het N05-A-platform zogeheten 
‘slots’ aangebracht, waarin de conductors worden ge-
plaatst en de putten worden geboord. De slots worden in 
twee rijen op het N05-A-platform geplaatst op een onder-
linge afstand van enkele meters. Alle boringen beginnen 
verticaal maar worden op een bepaalde diepte afgebogen en schuin naar de doellocaties in het N05-A-veld 
en de prospects geboord. Door deze werkwijze kunnen vanaf één oppervlaktelocatie diverse doellocaties -
in de diepe ondergrond worden aangeboord. Het boorplatform komt daarom alleen op de N05-A-locatie 
naast het N05-A-platform te staan. Hierdoor kunnen alle putten direct op het N05-A-platform worden aan-
gesloten en hoeven geen zeeleidingen te worden aangelegd vanaf de putten naar het N05-A-platform. 
 
Voordat met het daadwerkelijke boren van de put gestart kan worden, moet eerst ter plaatse van de put een 
conductor worden geplaatst. Dit is een zware metalen buis met een diameter van ongeveer tachtig centi-
meter. Deze buis vormt de verbinding tussen de boorvloer van het platform en het boorgat. De boring wordt 
binnen de conductor uitgevoerd. De conductor zorgt daarnaast ook voor de stabiliteit van het ondiepe boor-
gat en voorkomt intreding van grond- en zeewater. Bij de voorgenomen proefboring van ONE-Dyas wordt 
de conductor de bodem ingeheid tot een diepte van circa vijftig meter beneden de zeebodem. De overwe-
gingen om de conductors te heien zijn opgenomen in het MER, deel 1: Voorgenomen Activiteit. 
Het boren vindt plaats met een boorbeitel waarmee het gesteente in de ondergrond wordt vermalen tot 
gruis. De beitel is aan de onderkant van een serie draaiende boorpijpen bevestigd. De aandrijving van deze 
pijpen bevindt zich in de boortoren op het platform. Naarmate de boring vordert worden in de boortoren 
telkens nieuwe segmenten aan de serie boorpijpen toegevoegd. Het boorplatform is hiervoor voorzien van 
een hijsinstallatie voor het aanvoeren van nieuwe boorpijpen vanaf transportschepen en een ruimte voor de 
tijdelijke opslag van de pijpen. 
 
Om te voorkomen dat het boorgat instort, wordt het gat ‘verbuisd’ door stalen bekledingsbuizen (“casings”) 
in het boorgat vast te cementeren. Hierdoor wordt het boorgat gestabiliseerd en afgedicht en worden de 
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grondlagen beschermd tegen verontreinigingen. Bovenop de eerste casing wordt een ‘wellhead’ geplaatst 
die zorgt voor een gas- en waterdichte afsluiting rond de top van de casings. Bovenop de wellhead wordt 
vervolgens een zogenaamde Blow Out Preventor (‘BOP’) geïnstalleerd. Deze afsluiter wordt gesloten wan-
neer gas de put in zou stromen.  

Boorspoeling 
Bij de boring wordt gebruik gemaakt van boorspoeling. Met behulp van deze vloeistof wordt vermalen ge-
steente uit de put (het ‘boorgruis’) afgevoerd naar de oppervlakte. Tegelijkertijd zorgt de spoeling voor sme-
ring en koeling van de boorbeitel en voor stabilisatie van het boorgat. ONE-Dyas maakt zoveel mogelijk 
gebruik van boorspoeling op waterbasis (“Water Based Mud5” in vaktermen). Voor bepaalde gedeeltes van 
de put is het noodzakelijk om oliehoudende spoeling (“Oil Based Mud6” in vaktermen) te gebruiken. Boor-
gruis wordt op het boorplatform uit de boorspoeling gezeefd. De spoeling wordt vervolgens een aantal keer 
hergebruikt. Boorgruis dat afkomstig is van putsecties die met Water Based Mud zijn geboord mag (onder 
voorwaarden) vanaf het platform op de Noordzee worden geloosd. Oliehoudend boorgruis en afgewerkte 
oliehoudende spoeling mogen niet op zee worden geloosd en worden als afvalstof per schip afgevoerd naar 
het vasteland. Het gebruik van boorspoeling, en het lozen van boorspoeling en boorgruis op waterbasis, is 
wettelijk gereguleerd in het internationale OSPAR-verdrag7 en de Europese REACH-verordening8 en de 
Mijnbouwregeling. 
 
Er zijn twee uitvoeringsvarianten die invloed hebben op de hoeveelheid te lozen boorspoeling. Alle varian-
ten zijn mogelijk, daarom wordt vergunning aangevraagd voor het worstcase scenario. 

Ontdoen van boorgruis en boorspoeling op waterbasis 
Bij offshore boringen kan op twee manieren het boorgruis en boorspoeling op waterbasis worden verwijderd: 
lozing in zee of afvoer en verwerking aan land. 

 Bij de variant ‘Lozing boorgruis en -spoeling’ worden het vrijkomende boorgruis en boorspoeling op 
waterbasis geloosd in zee; 

 Bij de variant ‘Afvoer boorgruis en -spoeling’ worden het vrijkomende boorgruis en boorspoeling per 
boot naar de wal afgevoerd en daar verwerkt. 

Wijze van uitvoering voor het boren van de putten 
Het boren van de putten kan op twee manieren worden uitgevoerd: 

 Bij de variant ‘Serieel boren’ worden alle putten na elkaar geboord en wordt per sectie gewisseld van 
boorspoeling. De overbodig spoeling van de vorige sectie wordt in het algemeen geloosd als dit boor-
spoeling op waterbasis is. Boorspoeling op oliebasis wordt afgevoerd; 

 Bij de variant ‘Batch drilling’ worden de putten niet na elkaar geboord, maar worden steeds de over-
eenkomstige secties van een aantal putten geboord. Door batch drilling kan steeds een deel van de 
boorspoeling op waterbasis van de betreffende sectie worden hergebruikt voor dezelfde sectie van de 
volgende put. Hierdoor wordt gemiddeld over alle secties 20% minder boorspoeling geloosd dan de 
variant ‘Serieel boren’.  

 
De wijze van uitvoering van de boringen (serieel boren of batch drilling) is alleen van invloed op de emissies 
naar water in het geval dat het vrijkomende boorgruis en boorspoeling wordt geloosd. Bij het afvoeren van 

 
5 Water Based Mud (WBM) is een mengsel van water en klei (bentoniet). Aan dit mengsel worden met toenemende diepte hulpstof-
fen toegevoegd, zoals zetmeel, bariet, kalk, zout en smeermiddelen.  
6 Oil Based Mud (OBM) kan, naast dezelfde componenten als WBM, tot 75% minerale olie bevatten. 
7 OSPAR Convention: Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic. 
8 Verordening (EG) Nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemi-
sche stoffen (REACH). 
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boorgruis en boorspoeling op waterbasis is er geen onderscheidend effect in de wijze en duur van de uit-
voering van de boringen.  

VSP-onderzoek 
De doorboorde aardlagen kunnen gedetailleerd in kaart worden gebracht met een Vertical Seismic Profiling 
(VSP) onderzoek. Bij een VSP-onderzoek worden microfoons in het boorgat gehangen, terwijl tegelijkertijd 
een geluidsbron (een airgun in vaktermen) door een onderzoeksschip over het traject van het boorgat wordt 
gesleept. De airgun geeft om de twee tot drie minuten een signaal af. Dit geluid wordt vervolgens opgevan-
gen door de microfoon in het boorgat. Op deze manier wordt de exacte diepte van de omringende aardlagen 
nauwkeurig in beeld gebracht. De verkregen informatie is waardevol voor de geologen om een beter begrip 
te krijgen van de geologie.  

Afronding van de boring 
Als de boring succesvol is, wordt de put afgewerkt als productieput en in gebruik genomen om gas te gaan 
produceren. Het afwerken bestaat eruit dat op de put een spuitkruis (X-mas tree) wordt geplaatst, waarmee 
de put bediend wordt. Ondergronds wordt een veiligheidsklep geplaatst (subsurface safety valve) waarmee 
de put bij problemen wordt afgesloten. In de put wordt een productiebuis (production string) geplaatst waar-
mee het gas naar de oppervlakte wordt gevoerd.  

Het schoonproduceren en testen van de put 
Bij het aantreffen van gas in het aangeboorde reservoir wordt de put eerst gereinigd (‘schoongeproduceerd’ 
in vaktermen) en vervolgens getest. Bij het testen wordt onderzocht hoeveel gas de put kan leveren. Uit de 
testgegevens kan ook worden afgeleid hoeveel gas het aangeboorde reservoir bevat. Bij het schoonprodu-
ceren bevat het aardgas nog verontreinigingen die niet in de productie-installatie mogen komen en niet 
afgescheiden kunnen worden. Het vrijkomende gas wordt daarom in de fakkel op het platform verbrand 
(‘flaring’ in vaktermen). Een side-track wordt ook op deze manier schoon geproduceerd en getest.  

Tijdsduur van de boringen 
Het boren vindt continu plaats (24 uur per dag, 7 dagen per week) en duurt gemiddeld drie maanden per 
put en anderhalve maand voor een sidetrack. Het boren van alle voorgenomen putten neemt, inclusief de 
sidetracks, meerdere jaren in beslag. Het is hierbij mogelijk dat het boorplatform na het boren van een deel 
van de geplande putten tussentijds vertrekt en later wordt teruggeplaatst voor het uitvoeren van de reste-
rende boringen. 

Aan- en afvoer van materiaal en materieel 
Tijdens de boorfase is er transport voor de aan- en afvoer van personeel, materialen, proviand, brandstof 
en afval. Personen worden voornamelijk vervoerd per helikopter en goederen per schip. Tijdens de boorfase 
zullen gemiddeld vijf tot zeven helikopters en drie tot vier schepen per week vanuit Den Helder of Eemsha-
ven naar en van het platform vliegen/varen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande scheepvaart- 
en heliroutes. Overslag tussen schip en platform vindt alleen plaats onder goede weersomstandigheden, 
om de risico’s op een ongeluk of verontreiniging te beperken. 
 
Onderhoud aan de putten 
Gedurende de operationele fase van een put kan het voorkomen dat er onderhoud aan de put gedaan moet 
worden, bijvoorbeeld het verwijderen van aanslag (zogenaamde scaling, zoals kalk of zout) of het aanbren-
gen van nieuwe perforaties om een groter deel van de formatie met de put in communicatie te brengen. 
Ook kan het nodig zijn de diameter van de tubing aan te passen. Deze operaties gebeuren met een kleine 
installatie (een zogenaamde workover unit, geen boorplatform). De workover unit wordt aangevoerd met 
een schip, het specialistisch personeel met een helikopter. De scheeps- en helikopterbewegingen die nodig 
zijn voor onderhoud aan putten zijn opgenomen in de jaarlijkse aantallen scheeps- en helikopterbewegingen 
zoals in het MER gepresenteerd. 
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2.4 De productiefase 
In de productiefase wordt gas geproduceerd uit het N05-A veld en uit een of meer van de prospects als 
daarin economisch winbare hoeveelheden gas worden gevonden. ONE-Dyas gaat ervan uit dat ten minste 
gedurende tien tot vijfendertig jaar aardgas wordt geproduceerd uit het aardgasvelden en per pijpleiding 
wordt afgevoerd naar het Nederlandse gasnet. Ruw aardgas uit de ondergrond kan niet direct in het aard-
gasnet worden ingevoerd maar moet eerst worden voorbehandeld.  
 
Het toe te passen gasbehandelingsproces wordt in hoge mate bepaald door de eigenschappen van het gas 
en de afleveringsvoorwaarden. Alleen de noodzakelijke gasbehandeling vindt offshore plaats en bestaat in 
essentie uit het drogen van het gas. De droging is noodzakelijk om corrosie en hydraatvorming9 in de trans-
portleidingen te voorkomen.  
 
Voor het drogen van het gas bestaan verschillende technieken. Voor N05-A is gekozen voor het TEG10-
proces, waarbij alle normaal vrijkomende brandbare afvalgassen worden opgevangen, op druk gebracht en 
weer aan het gas worden toegevoerd. De keuzen met betrekking tot en de effecten van de gasbehandeling 
zijn beschreven in het MER (deel 1 en 2 en detailstudies).  
 
Gedurende de levensduur is regelmatig inspectie en onderhoud vereist om de installaties in een goede en 
veilige staat te houden. Dit betreft niet alleen onderhoud aan de technische installaties op het platform, maar 
ook aan de putten, de structuren en pijpleidingen. Klein onderhoud wordt door het aanwezige personeel 
uitgevoerd, voor omvangrijkere werkzaamheden wordt extra personeel ingezet. Voor groot onderhoud kan 
het nodig zijn om tijdelijk naast N05-A een speciaal platform te plaatsen, de verwachting is dat dit hooguit 
één of twee keer tijdens de totale levensduur voor zal komen. Indien nodig zal daarvoor op dat moment 
vergunning worden aangevraagd.  
 
Tijdens de productiefase wordt het platform periodiek bezocht per helikopter voor het transport van perso-
neel en per bevoorradingsboot voor de aan- en afvoer van goederen. Het aantal bezoeken is afhankelijk 
van het feit of platform N05-A bemand of onbemand opereert: 

 Bij de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ moet het productieplatform continu bemand zijn. 
Bij bemande operatie wordt het N05-A platform wekelijks per heli bezocht voor bemanningswisseling 
en daarnaast nog tien keer voor korte bezoeken. Daarnaast wordt het platform iedere twee weken per 
boot bezocht voor bevoorrading. Op basis van deze aannames vinden jaarlijks 26 bezoeken per boot 
en 62 bezoeken per helikopter plaats; 

 Bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ kan het platform het grootste deel van de tijd onbe-
mand worden geopereerd. Bij een onbemande operatie wordt het platform gemiddeld iedere maand 
één week bemand voor onderhoud, inspecties en dergelijke. Daarnaast wordt rekening gehouden met 
een aantal ad-hoc bezoeken. Op basis van deze aannames vinden jaarlijks 16 bezoeken per boot en 
40 bezoeken per helikopter plaats. 

2.5 Beëindiging van de gaswinning (decommissioning) 
Als de aangesloten gasvelden zijn leeggeproduceerd, worden de productieactiviteiten beëindigd en de in-
stallaties verwijderd. Hoewel bij de bouw al rekening wordt gehouden met de toekomstige ontmanteling, is 
de precieze procedure hiervoor nu nog niet in detail aan te geven. Dit hangt af van de dan geldende wet- en 
regelgeving en de eventuele mogelijkheden van hergebruik.  
 
Op hoofdlijnen bestaat de ontmanteling uit de volgende activiteiten: 

 
9 Gashydraten zijn een ijsachtige verbindingen van water met methaan die een leiding geheel kunnen blokkeren. 
10 Triethyleenglycol 
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 De putten worden met een boorplatform afgedicht conform de dan geldende regels (Mijnbouwbesluit) 
en de verbuizing van de putten wordt tot onder de zeebodem afgesneden (‘plug and abandon’); 

 De installaties en leidingen worden veiliggesteld en de installaties worden schoongemaakt. Hierbij vrij-
komende vloeistoffen en vaste stoffen worden afgevoerd en verwerkt aan land; 

 De boven- en onderbouw worden met een kraanschip verwijderd en verscheept voor hergebruik of 
sloop; 

 Voor nieuwe pijpleidingen op zee geldt op basis van internationale regelgeving en de Beleidsnota 
Noordzee 2016 - 2021 een opruimplicht tenzij de maatschappelijke baten groter zijn dan de maat-
schappelijke kosten. Als de pijpleiding en kabel worden verwijderd, worden ze ontgraven, met een 
werkschip verwijderd en per schip afgevoerd. Als ze blijven liggen, wordt gezorgd dat ze geen gevaar 
of hinder voor de scheepvaart of andere gebruikers opleveren; 

 De zeebodem wordt geïnspecteerd en eventueel opgeruimd om er zeker van te zijn dat er geen obsta-
kels achter blijven. 

2.6 Toegepaste standaard maatregelen 
Om de potentiële effecten van de voorgenomen activiteiten op het milieu en de omgeving te minimaliseren 
neemt ONE-Dyas standaard de volgende mitigerende maatregelen: 

 Bij het heien van de verankeringspalen en de conductor en bij aanvang van het VSP-onderzoek wordt 
een soft start procedure toegepast om permanente schade bij zeezoogdieren en vissen als gevolg van 
onderwatergeluid te voorkomen. Dit betekent dat de activiteiten met een laag bronvermogen worden 
opgestart, zodat zeezoogdieren en vissen voldoende tijd hebben om het door onderwatergeluid beïn-
vloede gebied te verlaten. Voor de zekerheid wordt voorafgaand aan het heien en het VSP-onderzoek 
een Acoustic Deterrent Device (ADD) gebruikt om zeezoogdieren uit het gebied te verjagen (tot 500 m). 

 Een MMO/PAM-team zal, voor er een geluidsbron wordt opgestart, minimaal 30 minuten lang observe-
ren of er geen zeezoogdieren binnen de 500 meter zone zijn. Wanneer een zeezoogdier zich binnen 
de 500 meter zone bevindt, dan zal er gewacht worden met het opstarten van de airguns tot deze zich 
buiten de zone bevindt en daar minimaal 20 minuten buiten blijft. 

 De inzet van ervaren vogelwachters op zowel het platform als op afstand moet voorkomen dat als gevolg 
van het fakkelen vogelslachtoffers vallen. De vogelwachter op afstand geeft voorafgaand en tijdens het 
uitvoeren van de puttesten op basis van de weersverwachting en een voorspelling van de vogeltrek 
advies aan een medewerker of vogelwachter ter plaatse. Dit advies kan bestaan uit ‘Geen probleem’, 
‘Fakkelen uitstellen’ of ‘Operator ter plekke moet extra goed opletten’.  

 Bij voorkeur wordt uitsluitend overdag gefakkeld om de aantrekkende werking van de vlam op vogels en 
vleermuizen te beperken. Alleen indien de vogelwachter had advies ‘Geen probleem’ afgeeft wordt (in-
dien noodzakelijk) gefakkeld tot na het einde van de astronomische schemering. Om uitloop in deze 
gevallen te voorkomen of zo kort mogelijk te houden wordt zo vroeg mogelijk op de dag gestart met 
fakkelen. Fakkelen is alleen nodig bij het schoonproduceren. Tijdens de productie vindt fakkelen niet 
plaats. 

 Afvalwater dat op de Noordzee geloosd wordt, wordt voorafgaand aan lozing op het boorplatform tot 
onder de wettelijk vastgelegde lozingsconcentraties ontdaan van koolwaterstoffen (< 30 ppm olie in wa-
ter).  

 Geproduceerd condensaat wordt niet verbrand op het platform, maar per schip afgevoerd naar het vas-
teland. 

 Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande scheepvaart- en helikopterroutes zodat de 
kortst mogelijke afstand buiten de vaar- en vliegroute wordt gebruikt. 
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3 Het wettelijk kader  

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd met welke natuurwetgeving we in het plangebied te maken hebben. Voor 
dit project hebben we te maken met de Wet natuurbescherming, die is opgesplitst in het onderdeel gebieds-
bescherming (Natura 2000) en het onderdeel soortenbescherming. Omdat er zich ook Duitse Natura 2000-
gebieden binnen de invloedssfeer van het plangebied bevinden toetsen we ook aan de Duitse natuurwet-
geving. Eerst wordt ingegaan op de Nederlandse wetgeving en vervolgens op de Duitse wetgeving.  

3.2 Nederlandse natuurwetgeving 
De Wet natuurbescherming (Wnb) bevat alle regels rondom de bescherming van (Natura 2000-)gebieden, 
plant- en diersoorten en houtopstanden. Daarbij erkent de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren 
voor de mens van onvervangbare waarde zijn (erkenning van de intrinsieke waarde). De Wnb bepaalt dat 
nieuwe economische activiteiten (of uitbreiding van bestaande activiteiten) moeten worden getoetst op hun 
effecten op de natuur. Hierbij wordt het uitgangspunt van 'nee, tenzij' gehanteerd. Dit betekent dat activitei-
ten met een schadelijk effect op beschermde soorten en/of gebieden in principe verboden zijn. Van het 
verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken, met een 
ontheffing voor soorten en/of een vergunning voor gebieden. 

3.2.1 Wet natuurbescherming - Gebiedsbescherming (Natura 2000) 
Op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn moeten Europese lidstaten Natura 2000−gebie-
den aanwijzen om gebieden (habitattypen) en soorten van Europees belang te beschermen. Hoofdstuk 2 
van de Wnb omvat de juridische basis voor de aanwijzing van Natura 2000-gebieden in Nederland en stelt 
tevens de kaders voor de beoordeling van activiteiten die (mogelijk) negatieve effecten hebben op de in-
standhoudingsdoelstellingen van deze Natura 2000-gebieden.  
 
Met deze Natuurtoets wordt beoordeeld of er direct of door externe werking significant negatieve of nega-
tieve effecten kunnen optreden op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden op de 
Noordzee als gevolg van de beoogde activiteiten of dat (significante) negatieve effecten op voorhand kun-
nen worden uitgesloten. De beoordeling van mogelijke significantie van effecten op beschermde Natura 
2000-waarden is gepresenteerd in de vorm van een Passende beoordeling in hoofdstuk 7. 
 

Stikstofdepositie 

Bij nieuwe activiteiten of wijziging van een bestaande activiteit mag geen toename van stikstofdepositie 
optreden in de (delen van) Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor stikstofdepositie. Het Pro-
gramma Aanpak Stikstof (PAS) vormde het centrale instrument om de stikstofbelasting van Natura 
2000-gebieden aan te pakken. Een uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 maakte echter dat 
de PAS niet meer als toestemmingsbasis voor activiteiten mag worden gebruikt. In plaats daarvan zijn 
nieuwe beleidsregels vastgesteld over de vergunningverlening van activiteiten waarbij sprake is van 
intern of extern salderen. 

Afbakening beschermde gebieden  
Het plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied, maar wel in het ecologisch waardevolle gebied Bor-
kumse Stenen. Een deel van dit gebied wordt in de nabije toekomst mogelijk gesloten voor bodemberoe-
rende vormen van visserij. Het Rijk onderzoekt momenteel of deze sluiting beleidsmatig geborgd kan wor-
den door aanwijzing van de Borkumse Stenen als zelfstandig Natura 2000-gebied (in het kader van de 
Vogelrichtlijn) of als Kaderrichtlijn Marien (KRM) gebied. Om die reden worden de Borkumse Stenen in deze 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2018-07-01
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Natuurtoets meegenomen alsof het een Natura 2000-gebied is en daarnaast wordt een toetsing uitgevoerd 
alsof het een KRM-gebied is (zie paragraaf 3.2.3).  
 
Het plangebied ligt ook nabij enkele Natura 2000-gebieden en de pijpleiding zal voor een klein deel in Natura 
2000-gebied Noordzeekustzone worden aangelegd. Indirecte effecten kunnen ook aan de orde zijn door 
externe werking, door verstoring van populaties van beschermde soorten. Dit geldt voornamelijk voor de 
aangewezen mariene vis- en zeezoogdieren die gebruik maken van de gehele Noordzee als foerageer- en 
migratiegebied. De meest nabijgelegen relevante Natura 2000-gebieden in Nederlandse wateren zijn de 
Noordzeekustzone en de Waddenzee. Door de depositie van stikstof kunnen er mogelijk ook effecten op-
treden in gebieden op land, zoals het duingebied op Schiermonnikoog. De kaart in Figuur 3-1 geeft een 
overzicht van de ligging van de in de buurt gelegen Natura 2000-gebieden en in Tabel 3-1 is vermeld wat 
de status is van deze Natura 2000-gebieden ligt (zie ook paragraaf 3.3 voor de Duitse Natura 2000-gebie-
den). Een beschrijving van de Natura 2000-gebieden is opgenomen in hoofdstuk 4, een beschrijving van de 
relevante natuurwaarden is opgenomen in hoofdstuk 5.  
 

 
Figuur 3-1: Overzicht van het plangebied en de Nederlandse Natura 2000-gebieden en overige waardevolle gebieden. 

 
Tabel 3-1: Status beschermde gebieden in Nederland. 

Gebied Beschermde gebieden Status 

Nederlandse territoriale wateren Noordzeekustzone Vogel- en Habitatrichtlijngebied 

 Waddenzee  Vogel- en Habitatrichtlijngebied 

 Duinen Schiermonnikoog Vogel- en Habitatrichtlijngebied 
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 Borkumse Stenen 
Ecologische waardevol gebied/KRM en 
mogelijk Vogelrichtlijngebied 

 
Beoordelingskader 
Er wordt getoetst of er mogelijke significant negatieve effecten zijn op de gunstige staat van instandhouding 
van beschermde soorten en habitattypen. Er is (mogelijk) sprake van significante negatieve effecten als de 
natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied (kunnen) worden aangetast in het licht van de bijbeho-
rende instandhoudingsdoelen. Wanneer de instandhoudingsdoelstellingen als gevolg van de uitvoering van 
een project, al dan niet in cumulatie beoordeeld, (mogelijk) niet gehaald worden, kan (mogelijk) sprake zijn 
van significant negatieve effecten. Aantasting van instandhoudingsdoelen kan door direct verlies aan areaal 
of doordat de populatieomvang van een of meerdere soorten afneemt of door afname in kwaliteit van een 
habitattype of een leefgebied van een soort. Een afname in oppervlak die kleiner is dan het minimum areaal 
voor een habitat wordt niet als significant negatief beschouwd, waarbij op zee in eerste instantie wordt 
uitgegaan van één ha (Tamis et al., 2011). Wanneer het gaat om specifieke structuren (bijvoorbeeld riffen) 
is deze oppervlaktemaat niet direct van toepassing vanwege de gevoeligheid van dit habitattype. Maar een 
afname als gevolg van het project waardoor het oppervlak, omvang leefgebied en/of populatieomvang ver-
volgens onder het instandhoudingsdoel komt, wordt wel als significant negatief beschouwd. Dit wordt be-
paald in het licht van de bijdrage van het gebied aan de coherentie van het netwerk (o.a. Leidraad bepaling 
significantie11, Holohan arrest, 7 november 2018 e.a.). 

3.2.2 Wet natuurbescherming - Soortenbescherming 
Hoofdstuk 3 van de Wnb behandelt de bescherming van soorten en de mogelijkheid om vrijstelling te ver-
lenen (zie Tabel 3-2 voor een overzicht). De wet kent vier beschermingsregimes voor soorten: 

 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1). Dit zijn alle van nature in Nederland in het 
wild levende vogels (zoals bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn). 

 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (paragraaf 3.2). Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bij-
lage IV bij de Habitatrichtlijn, Bijlage I of II bij het Verdrag van Bern en Bijlage II bij het Verdrag van 
Bonn. 

 Beschermingsregime andere soorten (paragraaf 3.3). Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A en 
B van de Wnb Het gaat hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlin-
ders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland. 

 Algemene zorgplicht zoals verwoord in artikel 3.11. 
 
In de genoemde artikelen is bepaald voor welke handelingen een vrijstelling kan worden verleend van de 
tevens in dat artikel genoemde verbodsbepalingen. Voor soorten van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn kan 
alleen vrijstelling worden verleend op basis van de in de richtlijnen genoemde belangen (bijvoorbeeld vei-
ligheid).  
 

Tabel 3-2 Soortenbescherming: overzicht verbodsartikelen Wnb voor flora en fauna 

Verbodsbepalingen Wnb 
Soorten Vogelrichtlijn (VR) artikel 3.1 

Verbodsbepalingen Wnb 
Soorten Habitatrichtlijn (HR) artikel 3.5 

Verbodsbepalingen Wnb 
Andere soorten artikel 3.10 

Art. 3.1.1 Het is verboden opzettelijk van 
nature in Nederland in het wild levende 

Art. 3.5.1 Het is verboden in het wild le-
vende dieren HR IV soorten (Verdrag 

Art. 3.10.1.a Onverminderd artikel 3.5, 
eerste, vierde en vijfde lid, is het 

 
11 Leidraad bepaling significantie, nadere uitleg van het begrip ‘significante gevolgen’ uit de Natuurbeschermingswet, Steunpunt Na-
tura 2000, 7 juli 2009 & interpretatiedocument van de Europese Commissie, 2000. Beheer van “Natura 2000”-gebieden. De bepa-
lingen van artikel 6 van de habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) & Factsheet nr 25 Significantie bij beoordeling van gevolgen voor 
Natura 2000-gebieden. Commissie m.e.r., 2010. 
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Verbodsbepalingen Wnb 
Soorten Vogelrichtlijn (VR) artikel 3.1 

Verbodsbepalingen Wnb 
Soorten Habitatrichtlijn (HR) artikel 3.5 

Verbodsbepalingen Wnb 
Andere soorten artikel 3.10 

vogels van soorten als bedoeld in artikel 
1 van de Vogelrichtlijn te doden of te 
vangen. 

Bern en Bonn) in hun natuurlijk versprei-
dingsgebied opzettelijk te doden of te 
vangen. 

verboden in het wild levende dieren, ge-
noemd in de bijlage A, bij deze wet, op-
zettelijk te doden of te vangen; 

Art. 3.1.2 Het is verboden opzettelijk 
nesten, rustplaatsen en eieren van vo-
gels als bedoeld in het eerste lid te ver-
nielen of te beschadigen, of nesten van 
vogels weg te nemen. 

Art. 3.5.4 Het is verboden de voortplan-
tingsplaatsen of rustplaatsen van dieren 
als bedoeld in het eerste lid te beschadi-
gen of te vernielen. 

Art. 3.10.1.b Onverminderd artikel 3.5, 
eerste, vierde en vijfde lid, is het verbo-
den de vaste voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen opzettelijk te beschadigen 
of te vernielen. 

Art. 3.1.3 Het is verboden eieren van vo-
gels als bedoeld in het eerste lid te ra-
pen en deze onder zich te hebben. 

Art. 3.5 3 Het is verboden eieren van 
dieren als bedoeld in het eerste lid in de 
natuur opzettelijk te vernielen of te ra-
pen. 

N.v.t.  

Art. 3.1.4 Het is verboden vogels als be-
doeld in het eerste lid opzettelijk te sto-
ren. 
Art. 3.1.5 Het verbod onder 3.1.4 geldt 
niet als de storing niet van wezenlijke in-
vloed is op de staat van instandhouding 
van de desbetreffende vogelsoort. 

Art. 3.5 2 Het is verboden dieren als be-
doeld in het eerste lid opzettelijk te ver-
storen. 

N.v.t.  

N.v.t.  Art. 3.5 5 Het is verboden planten HR 
(en Verdrag van Bern) in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te pluk-
ken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen 

Art. 3.10.1.c. Onverminderd artikel 3.5, 
eerste, vierde en vijfde lid, is het verbo-
den vaatplanten genoemd in de bijlage B 
in hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, 
af te snijden, te ontwortelen of te vernie-
len. 

Art. 3.3 Ontheffing voorwaarden conform 
belangen VR 

Art. 3.8 Ontheffing voorwaarden conform 
belangen HR 

Art. 3.11 vrijstelling/ ontheffing op basis 
van diverse belangen 

 
Bij de toetsing aan het soortenbeschermingsdeel in hoofdstuk 8 wordt bepaald of beschermde dier- en 
plantensoorten kunnen voorkomen in het plangebied en of deze soorten negatieve effecten kunnen onder-
vinden van de functionaliteit van het leefgebied als gevolg van de ingreep, waardoor de gunstige staat van 
instandhouding in gevaar komt. In beginsel moet met mitigerende maatregelen worden gezorgd dat de 
functionaliteit van het leefgebied niet wordt aangetast en verbodsbepalingen niet worden overtreden. Lukt 
dat niet, dan moet een ontheffing worden aangevraagd. Het beschermingsregime van de soort bepaalt de 
mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontheffing. Voor de ‘andere soorten’ van artikel 3.10 kunnen provin-
cies en het ministerie van LNV een algemene vrijstelling van de vergunningplicht vaststellen middels een 
verordening. Ongeacht vrijstelling of ontheffing geldt voor alle soorten de zorgplicht zoals beschreven in 
artikel 3.11. Deze zorgplicht is van toepassing bij alle dier- en plantensoorten. Op grond hiervan dient ie-
dereen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te voorkomen. 

Beoordelingskader 
Er wordt getoetst of er mogelijk negatieve effecten zijn op de gunstige staat van instandhouding van be-
schermde soorten en of verbodsbepalingen mogelijk worden overtreden. De beoordeling kan alleen neutraal 
of negatief zijn, omdat de wet uitgaat van de bescherming van aanwezige natuurwaarden en dit onderdeel 
van de wet geen doelen stelt die moeten worden behaald. De voor dit project relevante beschermde soorten 
zijn in hoofdstuk 0 beschreven. De beoordeling van mogelijke effecten op volgens de Wnb beschermde 
soorten is gepresenteerd door middel van een Quick scan in hoofdstuk 8. Bij de beoordeling of er sprake is 
van (opzettelijke) verstoring van dieren is de in het onderstaande kader opgenomen tekst gehanteerd als 
leidraad. 
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Worden dieren opzettelijk verstoord? 

In de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet natuurbescherming is onder meer aangegeven dat het verboden is om 
beschermde vogels en andere beschermde dieren opzettelijk te verstoren. Dit betekent dat er sprake is van een 
overtreding als het handelen van de overtreder opzettelijk is of is geweest (‘opzetvereiste’). Dat wil zeggen dat hij 
willens en wetens handelt of gehandeld heeft. Hij moet de wil hebben of hebben gehad om de betreffende hande-
ling uit te voeren of het gevolg te bereiken. Oftewel: hij moet het gevolg beogen of hebben beoogd. 

Van voorwaardelijke opzet is sprake, indien iemand een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke 
kans aanvaardt dat zijn gedraging schadelijke gevolgen kan hebben voor een dier of een plant (zie arrest Hof van 
Justitie van 30 januari 2002 (Commissie tegen Griekenland) en arrest Hof van Justitie van 18 mei 2006 (Commis-
sie tegen Spanje)). Het gaat er om of bewust de aanmerkelijke kans wordt aanvaard dat schadelijke gevolgen op-
treden. Uit de rechtspraak van de Afdeling blijkt dat de aanmerkelijke kans op slachtoffers niet wordt aanvaard, in-
dien sprake is van een uitzonderlijk kleine sterftekans (zie uitspraak van 8 februari 2012)12. 

Op het eerste gezicht kunnen gasboringen leiden tot verstoring en dus tot overtreding van een verbodsbepaling: er 
wordt immers willens en wetens gehandeld om gasvoorraden aan te boren en te exploiteren en het kan niet wor-
den uitgesloten dat daarbij dieren worden verstoord. Van belang is echter dat er pas sprake is van een ‘verboden 
verstoring’ als een activiteit een verontrusting van een soort veroorzaakt ten gevolge waarvan sprake is van een 
wezenlijke invloed op de gunstige staat van instandhouding van de soort. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de 
functie van een voortplantings- of rustplaats van een soort door een activiteit niet of minder goed kan worden ver-
vuld. In dit licht moet het mogelijk verstoren van individuele dieren die zich ‘toevallig’ in de nabijheid van de versto-
ringbron ophouden worden gezien. Bij de beoordeling of er wezenlijke invloed is op de gunstige staat van instand-
houding moet worden gekeken naar intensiteit, duur en frequentie van herhaling van de verstoring. 

3.2.3 Ecologische waardevolle gebieden 
Het plangebied ligt in het ecologisch waardevolle gebied Borkumse Stenen. Dit gebied heeft op dit moment 
geen wettelijk beschermde status, maar mogelijk wordt de Borkumse Stenen als zelfstandig Natura 2000-
gebied aangewezen (Vogelrichtlijngebied). Om die reden wordt de Borkumse Stenen betrokken in de Pas-
sende beoordeling alsof het een Natura 2000-gebied is. Voor de vogelsoorten wordt uitgegaan van de soor-
ten die op zee voorkomen in de Noordzeekustzone en het Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzen-
des Küstenmeer, omdat dit vergelijkbare gebieden zijn en ook beschermd zijn onder de Vogelrichtlijn. In bij-
lage 2 zijn deze vogelsoorten opgenomen. De toetsing van de effecten op de Borkumse Stenen zal aan de 
hand van deze soorten plaatsvinden zoals dat normaal gesproken plaatsvindt in een passende beoordeling 
in het kader van de gebiedsbescherming van de Wnb. Daarbij wordt uitgegaan van minimaal een behouds-
doelstelling. Daarnaast wordt er getoetst aan een aantal aanvullende soorten in het kader van de soorten-
bescherming zoals dat normaal gesproken in een Quick scan plaatsvindt. Er vindt ook toetsing aan de 
Kaderrichtlijn Mariene Strategie plaats, zie paragraaf 3.4.1. De precieze begrenzing van de Borkumse Ste-
nen is op dit moment niet helemaal duidelijk, in het Noordzeeakkoord (OFL, 2020) is aangegeven dat het 
gaat om een oppervlak van 95 + 558 km2. Dat komt vrijwel overeen met de begrenzing zoals aangegeven 
in Figuur 3-1, dit heeft een oppervlak van 600 km2. 

3.3 Duitse natuurwetgeving 

3.3.1 Federale Natuurbeschermingswet 
De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn in de Duitse Federale Natuurbeschermingswet (Bundes-
naturschutzgesetz of BNatSchG) vertaald voor de specifieke situatie van Duitsland. De BNatSchG regelt 
onder andere de bescherming van soorten en gebieden en bevat ook bepalingen over landschapsplanning, 

 
12 https://blogklimaatenergie.nl/2020/07/23/blogreeks-wind-op-land-soortenbescherming-en-het-1-criterium/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CJ0103&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CJ0103&from=SV
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2012:BV3215
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/BJNR254210009.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/BJNR254210009.html
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ingrepen in de natuur en landschap, ecologische verbindingen, natuurbescherming van mariene gebieden, 
toegang tot natuur en landschap voor recreatieve doeleinden en de deelname van erkende natuurbescher-
mingsverenigingen in bepaalde besluitvormingsprocessen. De interventieregeling Natuurbeschermingswet 
volgens §§ 14ff BNatSchG heeft tot doel de prestaties en functionaliteit van de natuurlijke balans en het 
landschap ook buiten de speciale beschermde gebieden te behouden. Degene die de interventie heeft ver-
oorzaakt, is verplicht af te zien van vermijdbare schade aan natuur en landschap (artikel 15, eerste lid, zin 
1 BNatSchG). In het geval van onvermijdelijke waardeverminderingen moeten passende compensatiemaat-
regelen (compensatie- en vervangingsmaatregelen) worden getroffen. 
 
De meest nabijgelegen relevante Natura 2000-gebieden in de Duitse Noordzee zijn Borkum Riffgrund, Nie-
dersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer en Niedersächsisches Wattenmeer (zie Figuur 
3-2). Voor deze gebieden gelden ook doelstellingen voor vergelijkbare soorten en habitattypen als in  
 

 
Figuur 3-2 Overzicht van het plangebied en de Duitse Natura 2000-gebieden 
 
Nederland. Er is een staat van instandhouding bepaald maar er zijn geen behoud- en verbeterdoelstellingen 
geformuleerd. Voor soorten zijn er minimale en maximale populatie aantallen en voor habitattypen een op-
pervlakte bepaald. Daarnaast is er een aantal algemene doelstellingen geformuleerd. 
 
Naast Natura 2000-gebieden zijn er in Duitsland ook gebieden die de status van Nationaal park of Natuur-
reservaat hebben. Daarbij gaat het om Niedersächsisches Wattenmeer dat dezelfde begrenzing heeft als 
Natura 2000-gebied Niedersächsisches Wattenmeer en Borkum Riff dat bestaat uit een deel van het Natura 
2000-gebied Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer. Zie Figuur 3-3 en Tabel 3-3 
voor de status en ligging van deze gebieden. 
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Tabel 3-3 Status beschermde gebieden in Duitsland 

Gebied Beschermde gebieden Status 

Duitse territoriale wateren Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer Vogelrichtlijngebied 

Duitse territoriale wateren Niedersächsisches Wattenmeer 
Habitatrichtlijngebied 
Nationaal park 

Duitse EEZ Borkum Riffgrund Habitatrichtlijngebied 

Duitse territoriale wateren Borkum Riff 
Onderdeel Vogelrichtlijngebied 
Natuurreservaat 

 
 

 
Figuur 3-3 Overzicht van het plangebied en Natuurreservaat Borkum Riff en Nationaal Park Niedersächsisches Wattenmeer. 

3.3.2 Schallschutzkonzept 
In aanvulling op de Bundesnaturschutzgesetz is het zogenaamde Schallschutzkonzept van toepassing op 
activiteiten die in het Duitse deel van de Noordzee onderwatergeluid produceren. Deze richtlijn is sinds 1 
december 2013 van kracht en heeft als doel de bescherming van bruinvissen tegen onderwatergeluid dat 
ontstaat als gevolg van heiwerkzaamheden bij de aanleg van offshore windparken. Het Schallschutzkonzept 
wordt echter ook toegepast op andere offshore activiteiten die een mogelijk effect hebben op bruinvispopu-
laties, zoals seismisch onderzoek en de plaatsing van productieplatforms. De richtlijn stelt hierbij eisen aan 
de maximaal toegestane geluidsniveaus, de uitvoering van werkzaamheden in bepaalde periodes van het 
jaar en aan de maximaal optredende verstoring als gevolg van de cumulatieve effecten van onderwaterge-
luid. 
 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/awz/Dokumente/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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Het Schallschutzkonzept gaat uit van het voorzorgsprincipe en stelt de volgende eisen aan activiteiten die 
onderwatergeluid produceren:  

 Het is niet toegestaan om beschermde soorten te doden of te verwonden. Door aan de hieronder ge-
noemde geluidsnormen te voldoen wordt dit voorkomen. 

 De geluidsproductie van de activiteit moet onder de geluidsnorm van zowel 160 dB re 1 μPa2s (single 
strike SEL) als het maximale piekniveau van 190 dB re 1μPa (Lpeak-peak, SPL) blijven, beide gemeten 
op 750 meter van de bron. 

 Maximaal 10% van de Duitse EEZ mag verstoord worden als gevolg van de cumulatieve effecten van 
onderwatergeluid. In Natura 2000-gebieden die van belang zijn voor de reproductie van bruinvissen (in 
dit geval de Doggerbank en het Sylt Outer Reef) geldt dat maximaal 1% van het oppervlak verstoord 
mag worden gedurende het voortplantingsseizoen (periode mei-augustus). In andere Natura 2000-ge-
bieden geldt dat maximaal 10% van het oppervlak verstoord mag worden ongeacht het seizoen. 

3.4 Overige wet- en regelgeving en richtlijnen 

3.4.1 Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) 
De Europese kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht de EU-lidstaten een strategie te ontwikkelen 
om in 2020 in het eigen zeegebied – voor Nederland het Nederlandse deel van de Noordzee - een goede 
milieutoestand te bereiken en/of te behouden en maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de daarvoor 
gestelde doelen worden bereikt. Het heeft betrekking op de thema’s (descriptoren) biodiversiteit, exoten, 
(commerciële) visbestanden, voedselwebben, zeebodemintegriteit, hydrografie, vervuilende stoffen en eu-
trofiëring, zwerfvuil, en onderwatergeluid. Aan de basis van de mariene strategie voor de Noordzee ligt een 
toekomstbeeld van een schone, gezonde en productieve zee, zoals uitgewerkt in de ontwerp Beleidsnota 
Noordzee 2016-2021. Het ecosysteem functioneert optimaal en is veerkrachtig, het water is schoon en het 
gebruik van de Noordzee is duurzaam. Daarmee biedt de Noordzee perspectieven voor zowel natuur en 
milieu als voor gebruik door de mens en economische sectoren. De ecosysteembenadering en het voor-
zorgsbeginsel zijn uitgangspunt voor het beleid om bij toenemend gebruik van de Noordzee ook de goede 
milieutoestand te kunnen bereiken en behouden. 
 
In het kader van de KRM moet getoetst worden of de gaswinning de goede milieutoestand in gevaar brengt, 
in het algemeen maar specifiek voor de Borkumse Stenen. Hiervoor is geen standaardmethode voorhanden 
zoals bij de Wnb. In de toetsing wordt onderzocht of de geplande activiteiten een effect hebben op de goede 
milieutoestand door te kijken naar de effecten op de descriptoren. Daarbij zijn de descriptoren D1 Biodi-
versiteit, D4 Voedselweb, D6 Integriteit van de bodem, D8 Gevaarlijke stoffen en D11 Onderwaterge-
luid voor dit project het meest relevant, maar alle descriptoren worden behandeld. De effecten op alle on-
derdelen wordt kwalitatief beschreven en er wordt beoordeeld of een negatief effect optreedt voor het be-
halen van de goede milieutoestand. Een groot deel hiervan kan gebaseerd worden op de systematiek van 
een passende beoordeling, aangezien het om dezelfde soorten en habitattypen gaat. 

3.4.2 OSPAR 
Het OSPAR-verdrag heeft tot doel het mariene milieu van de Noordoost-Atlantische Oceaan (inclusief de 
Noordzee) te beschermen door middel van internationale samenwerking. Dit gebeurt door vervuiling van 
het mariene milieu te voorkomen en te beëindigen, de maritieme sector te beschermen tegen de nega-
tieve effecten van menselijke activiteiten (voor de bescherming van de menselijke gezondheid en het ma-
riene ecosysteem) en het herstellen van beschadigde mariene gebieden. Het Verdrag beoogt ook te zor-
gen voor een duurzaam beheer van de betrokken gebieden. De deelnemende landen stellen individueel 
en collectief programma's en maatregelen vast en coördineren hun beleid en strategieën.  
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Enkele principes zijn van toepassing: 

 Het voorzorgsbeginsel (het nemen van voorzorgsmaatregelen wanneer er een redelijk vermoeden be-
staat dat er negatieve effecten op het milieu zijn, zelfs als er geen bewijs is). Het "vervuiler betaalt-prin-
cipe". 

 Gebruik de beste beschikbare technieken, de beste milieupraktijk en schone technologieën. 
 
In bijlage 2 is een lijst opgenomen van soorten die onder OSPAR worden beschermd. 

3.4.3 ASCOBANS 
ASCOBANS (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East Atlantic, Irish 
and North Seas) behandelt kleine walvisachtigen en alle tandwalvissen met uitzondering van de potvis. 
Grote walvisachtigen worden behandeld in het wereldwijde verdrag van de Internationale Walvisvaart Com-
missie (de 1946 International Convention fort he Regulation of Whaling ofwel het Internationaal walvisvaart-
verdrag). De voornaamste doelstelling van ASCOBANS is tot een betere samenwerking te komen over 
onderzoek en maatregelen voor een betere bescherming van kleine walvisachtigen, met aandacht voor: 
 

 De coördinatie van onderzoek, onder meer van migraties, ziektes, bedreigingen, belangrijke gebieden, 
het gebruik van gestandaardiseerde methoden; 

 Het identificeren van nuttige maatregelen voor de bescherming en het beheer van leefgebieden van 
kleine walvisachtigen; onderwerpen zijn vervuiling, bijvangst in visserij, voedselproblemen, geluids-
overlast, invloed van scheepvaart; 

 Het uitbouwen van een nationaal netwerk voor interventie bij strandingen, met vooral aandacht voor 
het uitvoeren van autopsie op gestrande dieren voor het bepalen van de doodsoorzaak, het nemen van 
weefselstalen voor toekomstig onderzoek en het uitbouwen van een gegevensbank; 

 Het opstellen van informatieprogramma’s voor het grote publiek (meldingen van waarnemingen en 
strandingen, bewustmaking van de noodzaak van maatregelen), en voor vissers (bewustmaking, mel-
dingen van bijvangsten en overdracht van bijgevangen dieren). 

 
In bijlage 2 is een lijst opgenomen van soorten die onder ASCOBANS worden beschermd. 
 
In het kader van het ASCOBANS-verdrag is als interim doel voor bruinvissen gesteld dat de populatie niet 
onder 80% van het draagkracht-niveau mag komen. Het is niet bekend wat dit niveau op het Nederlands 
Continentaal Plat (NCP) is. Het met grote zekerheid in stand houden van de populatie op minimaal 95% 
van de huidige omvang als gevolg van de aanleg van windparken op zee voor de gehele periode 2016 – 
2030 kan als een veilige keuze worden beschouwd (Heinis et al., 2019). 

3.4.4 Kader Ecologie en Cumulatie 
Het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) is opgesteld door Rijkswaterstaat in opdracht van het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ondersteund door een interdepartementale begeleidingsgroep 
met vertegenwoordigers van verschillende onderdelen van het ministerie van Economische Zaken en Kli-
maat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het Kader ecologie en cumulatie zijn de mogelijke 
cumulatieve effecten op de populaties van te beschermen soorten gedurende de bouw en exploitatie van 
de windparken op zee tot 2030 bepaald. In de kavelbesluiten voor de verschillende windparken wordt aan-
vullend gekeken of er locatie specifieke effecten te verwachten zijn. Daarbij wordt dan ook bepaald welke 
mitigerende maatregelen genomen kunnen worden om eventuele significant negatieve effecten te voorko-
men. Het gaat daarbij om effecten waardoor de populaties van te beschermen soorten structureel achteruit 
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zouden gaan en de natuurlijke veerkracht van de soort aangetast zou worden. In 2015 is een eerste versie 
opgesteld door TNO (Heinis et al., 2015) en in 2018 is een update gedaan (Heinis et al., 2019). Dit KEC 
dient als kader voor het bepalen van de effecten van onderwatergeluid en de cumulatie van effecten met 
andere activiteiten. 
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4 Relevante Natura 2000-gebieden  

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden gebieden met bijzondere ecologische waarden in de omgeving van het plangebied 
beschreven. Bijzondere ecologische gebieden zijn: de Noordzee, Natura 2000-gebieden (zowel in Neder-
land als in Duitsland) en overige gebieden. In Bijlage 1 is per Natura 2000-gebied een overzicht van de 
instandhoudingsdoelstellingen opgenomen. In hoofdstuk 5 worden de relevante natuurwaarden nader be-
schreven.  

4.2 De Noordzee 
Het grootste deel van de Nederlandse Noordzee heeft een zandige tot matig kleiige bodem. In het zuidelijke 
en centrale deel van de Noordzee zijn zandgolven op de bodem aanwezig die zich enkele meters per jaar 
verplaatsen. Een klein gebied van de Noordzee is bedekt met grind en grote stenen. De Noordzee is een 
vrij ondiepe zee, met gemiddeld een diepte van 46 meter. Er zijn wat diepere delen, zoals de Centrale 
Oesterbanken en ook ondiepere delen. Doordat de Noordzee zo ondiep is kan de zon tot op de bodem 
doordringen, waardoor er een hoge voedselproductie is. Er zijn grote verschillen in dynamiek, zo is er de 
kalme Klaverbank, waar de groei van roodwieren mogelijk is en de dynamische Waddenzee waar heel 
andere soorten voorkomen. De stroming van het water van de Noordzee is afhankelijk van getijden, wind, 
rivieren en oceanen. Het water in de Noordzee heeft een zoutgehalte van gemiddeld 35-36 g/kg. Aan de 
kust is het water brakker door het water uit de rivieren.  
 
De Noordzee is een erg voedselrijke zee. Er is ook een gevarieerd voedselweb van bodemdieren tot top-
predatoren, zoals bruinvissen, zeehonden en haaien aanwezig in de Noordzee. Langs de kust mengen zoet 
en zout water met elkaar in ondiep water. Dit zijn belangrijke kraamkamers voor vissoorten. Op de vlakke 
zandbodems is een leefgemeenschap aanwezig van schelpdieren, wormen, platvissen en in de hogere 
waterkolom plankton, rondvissen en zeezoogdieren.  
 
De boring vindt plaats in het ecologisch waardevolle gebied Borkumse Stenen. Hier wordt een zandige 
bodem afgewisseld door grind en stenen. De stenen voegen een grote verscheidenheid aan bodemdieren 
toe aan de biodiversiteit van het gebied. De waterdiepte van het gebied ligt tussen de 10 en 40 meter. Zie 
voor een nadere beschrijving van dit gebied paragraaf 4.5.1.  

4.3 Nederlandse Natura 2000-gebieden 

4.3.1 Noordzeekustzone 

Informatie Noordzeekustzone 

Gebiedsnummer 7 

Status Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn 

Oppervlakte 144.474 ha (1.445 km2) 

Beheerder Rijkswaterstaat, ministerie van Defensie, Natuurmonumenten, Staatsbosbe-
heer, It Fryske Gea 

 
Het Natura 2000- gebied Noordzeekustzone bestaat uit de kustwateren van de Noordzee en grenst aan de 
Waddeneilanden en de Waddenzee. Het noordelijk deel van het gebied Noordzeekustzone begint langs de 
Noord-Hollandse kust ten noorden van Bergen en gaat door langs de gehele waddenkust tot aan de Eems. 
Het gebied heeft een maximale diepte van NAP -20 meter. Er is een sterke onderlinge samenhang tussen 
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de Noordzeekustzone, de Waddeneilanden en de Waddenzee. De stranden en vooroevers van de Noord-
zeekustzone zijn een belangrijke zandleverancier voor de eilanden. Tussen de Noordzeekustzone, de ei-
landen en de Waddenzee is er veel wisselwerking van sedimentatie- en erosieprocessen met duinen, geu-
len, kwelders, platen en ondieptes (ministerie van Economische Zaken, 2016a). 

Aanwezige habitattypen en soorten 

Habitattypen 
In de Noordzeekustzone zijn zeven habitat(sub)typen beschermd. Ongeveer 97% van de Noordzeekust-
zone (140.000 ha) bestaat uit het habitattype ‘permanent overstroomde zandbanken’. Dit habitattype be-
staat uit zandbanken die voortdurend onder water staan en tussenliggende laagtes en geulen en is zeer 
dynamisch door de getijdestroming en golfwerking. Het bodemleven bestaat uit schelpdieren, wormen, 
kreeftjes, garnalen en vissen (Ministerie van Economische Zaken, 2014a). Andere habitattypen die worden 
beschermd in de Noordzeekustzone zijn ‘droogvallende slik- en zandplaten’, verschillende duinhabitattypen 
en habitattypen met pioniervegetatie zoals zilte graslanden.  

Habitatrichtlijnsoorten 
Zeezoogdieren 
In de Noordzeekustzone zijn drie zeezoogdieren beschermd: de bruinvis, grijze zeehond en gewone zee-
hond. De bruinvis is een kleine walvisachtige en het talrijkste zeezoogdier van het Noordzeegebied. Voor 
de grijze zeehond is de Noordzeekustzone het belangrijkste leefgebied in Nederland. Ze gebruiken zand-
platen zoals de Razende Bol en de Engelse Hoek om hun pups ter wereld te brengen en te zogen. De 
gewone zeehond krijgt zijn pups op droogvallende platen in de Waddenzee en trekt in de winterperiode 
deels naar de Noordzeekustzone (Jak et al., 2009). 
 
Vissen 
Er zijn drie vissoorten aangewezen in de Noordzeekustzone, dit zijn de zeeprik, rivierprik en fint. Alle drie 
de vissoorten zijn anadrome vissen. Dit betekent dat de volwassen vissen in de zee leven en in de paartijd 
de rivieren optrekken voor de paring. De juveniele vissen leven in de rivier tot ze volwassen zijn. De Noord-
zeekustzone is voor de zeeprik, rivierprik en fint alleen een doortrekgebied, geen paaigebied. (Ministerie 
van Economische Zaken, 2016a; Jak et al., 2009).  

Vogelrichtlijnsoorten 
De Noordzeekustzone is aangewezen voor drie broedvogelsoorten en 18 niet-broedvogelsoorten. De bont-
bekplevier, strandplevier en dwergstern zijn aangewezen als broedvogels in de Noordzeekustzone. De niet-
broedvogels zijn te verdelen in duikende viseters, duikeenden, steltlopers en overige soorten (Jak et al., 
2009; Ministerie van Economische Zaken, 2016a). De soorten die in het plangebied voor kunnen komen 
zijn benoemd in Tabel 4-1. 

4.3.2 De Waddenzee 

Informatie Waddenzee 

Gebiedsnummer 1 

Status Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn 

Oppervlakte 271.023 ha (2.710 km2) 

Beheerder Rijkswaterstaat, ministerie van Defensie, Staatsbosbeheer, Groninger 
Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten 
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Het Natura 2000-gebied Waddenzee grenst aan meerdere Natura 2000 gebieden; de Noordzeekustzone 
en indirect aan het Lauwersmeergebied en IJsselmeergebied. De gehele oppervlakte is aangewezen als 
Vogelrichtlijngebied. Het aangewezen gebied voor de Habitatrichtlijn is 249.171 ha, dit is de Waddenzee 
zonder het estuarium van de Eems-Dollard. Er is een sterke onderlinge samenhang tussen de Noordzee-
kustzone, de Waddeneilanden en de Waddenzee. Er is een grote wisselwerking van abiotische en biotische 
processen tussen de gebieden (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016).  

Aanwezige habitattypen en soorten 

Habitattypen 
De Waddenzee is aangewezen voor 15 habitattypen. Binnen Nederland is de Waddenzee het belangrijkste 
gebied voor het habitattype H1140 Slik – en zandplaten. Dit is een zeer dynamisch habitattype, waarbij de 
exacte locatie en oppervlaktes jaarlijks wisselen door de gevolgen van erosie-en sedimentatieprocessen. 
Er zijn mosselbanken, zeegrasvelden en een rijke bodemfauna aanwezig, waar vogels op foerageren. Het 
habitattype H1110 Permanent overstroomde zandbanken bestaat uit overstroomde zandbanken die niet 
droogvallen en de omliggende geulen. Daarnaast worden verschillende duinhabitattypen en habitattypen 
met pioniervegetatie zoals kwelders beschermd in de Waddenzee.  

Habitatrichtlijnsoorten 
Zeezoogdieren 
De Waddenzee is aangewezen voor drie zeezoogdieren: de bruinvis, grijze zeehond en gewone zeehond. 
De bruinvis wordt regelmatig gezien in de Waddenzee, maar komt voornamelijk voor in de Noordzee. Grijze 
zeehonden gebruiken de hoge zandplaten en stranden van de Waddeneilanden om hun jongen te baren. 
De Waddenzee is van groot belang voor de gewone zeehond omdat ze er foerageren en tijdens de zoogtijd 
en in de periode waarin de dieren verharen, in de zomermaanden, afhankelijk zijn van de droogvallende 
zandplaten (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016). 
 
Vissen 
De Waddenzee is aangewezen voor drie vissoorten: de zeeprik, rivierprik en fint. De Waddenzee is een 
belangrijke toegangspoort voor de paaipopulaties in Duitsland en België (Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, 2016).  

Vogelrichtlijnsoorten 
De Waddenzee is aangewezen voor 13 broedvogelsoorten en 39 niet-broedvogelsoorten. Bij de broedvo-
gels gaat het om duikeenden, roofvogels en uilen, steltlopers, sterns en overige soorten. Alleen de broed-
vogels kleine mantelmeeuw en grote stern foerageren op open zee tijdens de broedperiode. De niet-broed-
vogels zijn opgedeeld in duikende viseters, ganzen, grondeleenden, duikeenden, roofvogels, steltlopers, 
sterns en overige soorten (lepelaar, kleine zwaan en bergeend) (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
2016). De soorten die in het plangebied voor kunnen komen zijn benoemd in Tabel 4-1. 
 

4.4 Duitse Natura 2000-gebieden 

4.4.1 Borkum-Riffgrund 

Informatie Borkum- Riffgrund 

Status Habitatrichtlijn  

Oppervlakte 62.548 ha (625 km2) 

Gelegen In Duitse EEZ 
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Het Natura 2000-gebied Borkum-Riffgrund ligt ten noorden van de Oost-Friese Waddeneilanden Borkum 
en Juist. Het gebied grenst aan de Economische zone (EEZ) van Nederland en in het zuiden aan de Duitse 
12 mijlszone. Het gebied valt op door de diversiteit van de zeebodem, er komen voornamelijk grof zand, 
grind en stenen voor en op sommige delen wordt turf aangetroffen. De stromingen in de zuidoostelijke 
Noordzee worden veroorzaakt door de getijden- en windinvloeden die soms erg sterk kunnen zijn en daar-
door veel invloed hebben op de morfologie. De begrenzing van het Natura 2000-gebied is gebaseerd op de 
vorm van de zandbank en het voorkomen van ecologisch waardevolle bodemdiergemeenschappen (BfN, 
2008). Het gebied is alleen aangewezen in het kader van de Habitatrichtlijn. 

Aanwezige habitattypen en soorten 

Habitattypen 
Borkum-Riffgrund is aangewezen voor twee habitattypen. Het habitattype H1110 Permanent overstroomde 
zandbanken bedekt het grootste gedeelte (83%), daarnaast is het habitattype H1170 Riffen aanwezig. Het 
habitattype H1170 Riffen bestaat uit een afwisseling van zand, grind en stenen, op de stenen groeien soor-
ten die van een harde ondergrond houden zoals anemonen, zakpijpen, kalkroodwieren en schelpdieren13.  

Habitatrichtlijnsoorten 
In Borkum-Riffgrund zijn drie zeezoogdieren en één vissoort aangewezen; de bruinvis, grijze zeehond, ge-
wone zeehond en de fint. Het gebied is in het voorjaar een hotspot voor bruinvissen, waarschijnlijk omdat 
ze er dan foerageren (Gilles et al., 2009). Ook de grijze als de gewone zeehond gebruiken Borkum-Riffgrund 
vooral als foerageergebied. De fint wordt vooral aangetroffen langs de kust en minder in het open water van 
de Noordzee, het is wel mogelijk dat ze er voorkomen (Stelzenmüller et al., 2004).  

4.4.2 Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer 

Informatie Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer 

Status Vogelrichtlijn 

Oppervlakte 350.000 ha (3.500 km2) 

Gelegen In Duitse territoriale wateren 

 
Het Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer bestaat uit het westelijke deel van de 
Duitse Waddenzee. Een deel van het Natura 2000-gebied is alleen beschermd onder de Vogelrichtlijn en 
de rest onder zowel de Habitatrichtlijn als de Vogelrichtlijn. De grenzen van beide gebieden verschillen 
aanzienlijk. Het Vogelrichtlijn-deel van het Natura 2000-gebied Niedersächsisches Wattenmeer beslaat een 
oppervlakte van circa 350.000 ha en loopt tot aan de Nederlandse grens.  
 
In het Natura 2000-gebied Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer, voor de mon-
ding van de Eems in de open Noordzee, ligt het natuurreservaat Borkum Riff van ongeveer 10.000 ha. De 
continue vermenging van de Eems en het Noordzeewater in dit deel van de zee leidt tot een continue vor-
ming van lokale temperatuur- en zoutgradiënten met als gevolg een verhoogde productie van plankton. Dit 
trekt talloze vissen aan en daardoor ook zeevogels. 

 
13 https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/national-marine-protected-areas/north-sea-eez/borkum-reef-ground-
sac.html 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/national-marine-protected-areas/north-sea-eez/borkum-reef-ground-sac.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/national-marine-protected-areas/north-sea-eez/borkum-reef-ground-sac.html
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Aanwezige soorten 

Vogelrichtlijnsoorten 
Het Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer is aangewezen vanwege het voorko-
men van 48 broedvogelsoorten en 78 niet-broedvogelsoorten. Van de broedvogels foerageren alleen de 
kleine mantelmeeuw en grote stern zo ver van de kust dat ze in het plangebied voor zullen komen, de 
andere soorten zijn gebonden aan de kust. Van de niet-broedvogels komen er veel vogelsoorten overeen 
met de vogelsoorten van de Waddenzee en Noordzeekustzone. De soorten die in het plangebied voor kun-
nen komen zijn benoemd in Tabel 4-1. 

4.4.3 Niedersächsisches Wattenmeer 

Informatie Niedersächsisches Wattenmeer  

Status Habitatrichtlijn  

Oppervlakte 280.000 ha (2.800 km2) 

Gelegen Duitse territoriale wateren 

 
Het Niedersächsisches Wattenmeer bestaat uit het westelijke deel van de Duitse Waddenzee. In tegenstel-
ling tot de Nederlandse situatie wordt er geen onderscheid gemaakt in het gebied ten noorden van de Wad-
deneilanden en ten zuiden daarvan. Het Natura 2000-gebied Niedersächsisches Wattenmeer bevat daarom 
zowel Noordzee-gerelateerd habitat zoals zandbanken), als Waddenzee-gerelateerd habitat zoals slik- en 
zandplaten. Het gebied beslaat een oppervlakte van circa 280.000 ha en loopt tot ongeveer 12 km van de 
Nederlandse grens. 

Aanwezige habitattypen en soorten 

Habitattypen 
Het Habitat-deel van het Niedersächsisches Wattenmeer is aangewezen vanwege het voorkomen van 20 
habitattypen. Het gebied bestaat voor een groot deel uit H1140 Slik- en zandplaten (43%) en uit H1160 
Grote baaien (30%). Daarnaast komen met name duinhabitattypen en habitattypen met pioniervegetaties 
voor.  

Habitatrichtlijnsoorten 
Zeezoogdieren 
Het Habitatrichtlijn-deel van het Niedersächsisches Wattenmeer is aangewezen vanwege het voorkomen 
van drie zeezoogdieren; de bruinvis, grijze zeehond en gewone zeehond. De bruinvis gebruikt het gebied 
als foerageergebied. Voor zowel de grijze als de gewone zeehond is het gebied belangrijk vanwege de hoge 
en droogvallende zandbanken, die ze gebruiken om uit te rusten en om hun jongen te baren en te zogen.  
 
Vissen  
Niedersächsisches Wattenmeer is aangewezen voor drie vissoorten: de zeeprik, rivierprik en fint. Voor de 
fint is het Natura 2000-gebied Niedersächsisches Wattenmeer van belang om via de Elbe en Weser- estu-
aria de rivier op te gaan naar zijn paaigebieden (Stelzenmüller et al., 2004; Gerkens & Thiel, 2001). Voor 
de zeeprik, rivierprik en fint is het Natura 2000-gebied Niedersächsisches Wattenmeer waarschijnlijk vooral 
een doortrekgebied (Bolle et al., 2009).  
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4.4.4 Nationaal Park Wattenmeer Niedersachsen 
Het gebied met dezelfde begrenzing als het Niedersächsisches Wattenmeer heeft ook de status van Natio-
naal Park. Voor dit gebied zijn zones aangegeven die gelden als rustig en waar activiteiten beperkt mogen 
plaatsvinden en zones waar meer activiteiten zijn toegestaan (zie Figuur 4-1).  
 

 
Kartengrundlage: LGLN (www.lgln.de) 
Figuur 4-1 Nationaal Park Wattenmeer. Roze = rustige zone, groen is tussenzone met meer activiteiten14 
 

4.4.5 Natuurreservaat Borkum Riff 
Het meest westelijke deel van het Natura 2000-gebied en Vogelrichtlijngebied Niedersächsisches Watten-
meer und angrenzendes Küstenmeer heeft ook de status van natuurreservaat. Dat betekent dat activiteiten 
die effecten hebben op de natuurwaarden niet zijn toegestaan. In dit gebied komen bovengemiddelde aan-
tallen roodkeelduikers voor. De roodkeelduikers gebruiken het gebied vooral als rust-, doorgangs- en over-
winteringsgebied. Daarnaast is het een belangrijk gebied voor de stormmeeuw15. 
 

 
14 https://www.nationalpark-wattenmeer.de/nds/nationalpark/karte 
15 https://www.nlwkn.niedersachsen.de/startseite/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-
borkum-riff-89912.html 

http://www.lgln.de/
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/nds/nationalpark/karte
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4.5 Overige gebieden 

4.5.1 Borkumse Stenen 

Informatie Borkumse Stenen 

Status Niet beschermd, wel ecologisch waardevol gebied 

Oppervlakte 60.000 ha (600 km2) 

 
Het Nederlandse ecologisch waardevolle gebied Borkumse Stenen ligt ten noorden van Schiermonnikoog. 
Aan de zuidzijde grenst de Borkumse Stenen aan het Nederlandse Natura 2000-gebied Noordzeekustzone 
en aan de oostzijde grenst het aan het Duitse Natura 2000-gebied Borkum-Riffgrund (Bos & Paijmans, 
2012). De waterdiepte van het gebied varieert tussen de 10 en 40 meter. Een deel van de zeebodem is 
bezaaid met grind en stenen en delen bestaan uit zandkokervelden, dit zorgt voor een hoge biodiversiteit. 
 
Een deel van de Borkumse stenen is aangewezen voor zandwinning. Aangezien de Borkumse Stenen niet 
is aangemeld als Natura 2000-gebied, zijn hiervoor geen instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. Op 
basis van de vogelsoorten waarvoor Noordzeekustzone en Niedersächsisches Wattenmeer und angren-
zendes Küstenmeer zijn aangewezen is bepaald voor welke vogelsoorten Borkumse Stenen waarschijnlijk 
zal worden aangewezen als Vogelrichtlijngebied. 

Aanwezige natuurwaarden 
Op de Borkumse Stenen wordt een zandige bodem afgewisseld door grind en stenen. De stenen voegen 
een grote verscheidenheid aan bodemdieren toe aan de biodiversiteit van het gebied (Bos et al., 2014). 
Coolen (2017) vond een grote dichtheid van soorten bodemdieren, op zowel de zandige als stenige bodem 
van het gebied.  
 
Zeezoogdieren 
De meest voorkomende zeezoogdieren in de Borkumse Stenen zijn de bruinvis, de grijze zeehond en de 
gewone zeehond. De Borkumse Stenen wordt waarschijnlijk voor alle drie de soorten gebruikt om doorheen 
te trekken of om te foerageren. Het gebied heeft voor alle drie de soorten geen voortplantingsfunctie. Daar-
naast kunnen de dwergvinvis en witsnuitdolfijn als inheems of regelmatige bewoners van het NCP be-
schouwd worden.  
 
Vissen 
Over het voorkomen van beschermde soorten op zee is weinig bekend en kwantitatieve gegevens ontbre-
ken. Er kunnen trekvissen zoals rivierprik, zeeprik, elft en fint voorkomen in het gebied.  

Vogelrichtlijnsoorten 
Voor welke soorten de Borkumse Stenen wordt aangewezen is nog onduidelijk, maar het is de verwachting 
dat dit vergelijkbaar zal zijn met de Noordzeekustzone en het Niedersächsisches Wattenmeer und angren-
zendes Küstenmeer. In bijlage 2 is een lijst opgenomen van de soorten die waarschijnlijk in het aanwijzings-
besluit worden opgenomen. Het gaat om vier broedvogelsoorten en 13 niet-broedvogelsoorten. 

4.5.2 Oesterbankherstelproject 
In het gebied de Borkumse Stenen is in 2018 een natuurherstelproject gestart om de platte oesterriffen 
(Ostrea edulis) in de Noordzee te herstellen. Op één hectare zijn kunstmatige riffen op de bodem geplaatst, 
is zesduizend kilo oesters in het water uitgestrooid en zijn lege mosselschelpen gestort als vestigingsplaats 
voor oesterlarven. Platte oesterriffen waren in de 19e eeuw volop aanwezig in de Noordzee, maar deze 
zijn door ziekte en mogelijk overbevissing nagenoeg verdwenen. De riffen vormden een belangrijk habitat 
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voor andere diersoorten, waaronder als kraamkamer voor vissen en kreeften. In de Duik de Noordzee 
Schoon-expeditie in 2019 is een aantal jonge oesters aangetroffen op de oesterbanken. Het oesterbank-
herstelproject ligt 1,5 km ten noordwesten van platform N05-A (zie Figuur 4-2). 
 
De platte oester is beschermd onder OSPAR. 
  

 
Figuur 4-2 Locatie van het oesterbankherstelproject (geel) ten opzichte van het plangebied 

4.6 Overzicht van relevante beschermde natuurwaarden 
In Tabel 4-1 is weergegeven welke beschermde natuurwaarden per Natura 2000-gebied mogelijk kunnen 
voorkomen in het plangebied en de directe omgeving.  
 

Tabel 4-1 Overzicht van habitattypen en soorten die mogelijk effecten kunnen ondervinden van de voorgenomen activiteit en nader 
worden beschreven in hoofdstuk 5. 

Natura 2000-gebied/Speciaal gebied Groepen  Soorten  

Noordzeekustzone 

Habitattypen H1110 Permanent overstroomde zandbanken 

Zeezoogdieren Bruinvis 

 Grijze zeehond 

Zeezoogdieren 

Vissen 

Gewone zeehond 

Fint  

Zeeprik 
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Natura 2000-gebied/Speciaal gebied Groepen  Soorten  

Vissen 

Vogels 

Niet-broedvogels 

Rivierprik 

Roodkeelduiker 

Parelduiker 

Vogels 

Niet-broedvogels 

Aalscholver 

Topper  

Eider 

Zwarte zee-eend 

Dwergmeeuw 

Kleine mantelmeeuw 

Grote stern 

Waddenzee 

Habitattypen H1110 Permanent overstroomde zandbanken 

Zeezoogdieren 

Bruinvis 

Grijze zeehond 

Gewone zeehond 

Vissen 

Fint  

Zeeprik 

Rivierprik 

Broedvogels 
Kleine mantelmeeuw  

Grote stern  

Niet-broedvogels 

Aalscholver 

Fuut  

Topper 

Eider 

Brilduiker 

Middelste zaagbek 

Grote zaagbek 

Borkum-Riffgrund 

Habitattypen 
H1110 Permanent overstroomde zandbanken 

H1170 Riffen 

Zeezoogdieren 

Bruinvis 

Grijze zeehond 

Gewone zeehond 

Vissen Fint  

Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzen-
des Küstenmeer 

 

Habitattypen 

H1110 Permanent overstroomde zandbanken 

H1170 Riffen 

Stikstofgevoelige habitattypen 

Zeezoogdieren 

Bruinvis 

Grijze zeehond 

Gewone zeehond 
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Natura 2000-gebied/Speciaal gebied Groepen  Soorten  

Vissen 

Fint  

Zeeprik 

Rivierprik 

Broedvogels 
Kleine mantelmeeuw  

Grote stern  

Niet-broedvogels 

Zwarte zee-eend 

Dwergmeeuw 

Kleine mantelmeeuw 

Grote stern 

Roodkeelduiker 

Parelduiker 

Aalscholver 

Fuut  

Eider 

Brilduiker 

Middelste zaagbek 

Alk  

Zeekoet  

Borkumse stenen  

Zeezoogdieren 

Bruinvis 

Grijze zeehond 

Gewone zeehond 

Vissen 

Fint  

Zeeprik 

Rivierprik 

Vogels 

Niet-broedvogels 

Roodkeelduiker 

Parelduiker 

Aalscholver 

Topper  

Eider 

Zwarte zee-eend 

Dwergmeeuw 

Kleine mantelmeeuw 

Grote stern 

Oesterherstelproject Weekdieren Platte oester 
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5 Relevante natuurwaarden 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk is een korte beschrijving opgenomen van de natuurwaarden die mogelijk in het plangebied 
kunnen voorkomen. Een overzicht van de relevante habitattypen en soorten en hun beschermingsregime 
is opgenomen in Tabel 5-3. De instandhoudingsdoelstellingen zijn opgenomen in Bijlage 2 en worden voor 
de relevante habitattypen en soorten benoemd in hoofdstuk 7. 

5.2 Habitattypen 
Om de aanwezige habitattypen in kaart te brengen is in het studiegebied een environmental baseline survey 
(EBS) uitgevoerd, waarin het sediment en de bodemfauna zijn onderzocht door middel van video en bo-
demmonsters (GeoXYZ, 2019). De resultaten uit deze survey zijn meegenomen in de onderstaande be-
schrijving van de aanwezige natuurwaarden in het gebied, naast de profieldocumenten en aanwijzingsbe-
sluiten van LNV en overige literatuur.  
 
Uit het bodemonderzoek blijkt dat op de locaties waar het platform, de pijpleiding en de kabel worden ge-
plaatst met name een zandige bodem voorkomt, waarvan een deel met schelpkokerwormvelden. 

5.2.1 H1110 Permanent overstroomde zandbanken 
Habitattype H1110 Permanent overstroomde zandbanken komt voor in de Nederlandse Natura 2000-ge-
bieden Noordzeekustzone en Waddenzee, de Duitse Natura 2000-gebieden Borkum-Riffgrund en Nie-
dersächsisches Wattenmeer. Habitattype H1110 Permanent overstroomde zandbanken wordt gekenmerkt 
door zandbanken die voornamelijk in ondiepe delen van de zee liggen en voortdurend onder water staan. 
Dit habitattype komt zelden voor op meer dan 20 meter diepte, maar er zijn uitzonderingen, zoals in het 
Natura 2000-gebied de Doggersbank. Het habitattype is heel dynamisch en heeft een hoge productiviteit. 
In Nederland zijn er 3 subtypes van habitattype H1110 Permanent overstroomde zandbanken: (1) subtype 
A, getijdengebied, (2) subtype B, Noordzeekustzone en (3) subtype C, Doggersbank. Subtype A staat vooral 
onder invloed van de getijdewerking en komt voor in de Waddenzee. Subtype H1110B ondervindt veel 
golfwerking vanuit de Noordzee, en heeft door deze dynamische omstandigheden meestal een grofzandiger 
bodem dan subtype H1110A en komt voor in de Noordzeekustzone. H1110B loopt maximaal tot NAP -20 
meter, H1110C kan een diepte hebben tot wel NAP -40 meter, dit subtype komt voor op de Doggersbank. 
Habitattype H1110 Permanent overstroomde zandbanken heeft een kenmerkende levensgemeenschap, 
die bestaat uit verschillende soorten borstelwormen weekdieren en vissen, de soorten verschillen enigszins 
per subtype (Ministerie van Economische Zaken, 2014aError! Bookmark not defined.).  
 
In de Noordzeekustzone komt H1110 in het gehele gebied voor, in Borkum-Riffgrund bestaat 83% van het 
gebied uit H1110. Ook in het Niedersächsisches Wattenmeer komt H1110 voor.  
Het habitattype is gevoelig voor oppervlakteverlies, verstoring van de bodem, verontreiniging, verandering 
in populatiedynamiek en verandering in soortensamenstelling (Bron: effectenindicator16). 
 

 
16 https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?subj=effectenmatrix&tab=1 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?subj=effectenmatrix&tab=1
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Figuur 5-1 Diepteligging van de zeebodem in het onderzoeksgebied (uit Periplus Archeomare rapport 18A030-08) 

5.2.2 H1170 Riffen 
Habitattype H1170 Riffen komt voor in het Natura 2000-gebied Borkum-Riffgrund. Habitattype H1170 Riffen 
wordt gekenmerkt door het voorkomen van hard substraat (stenen en/of schelpenbanken) die zich boven 
het oppervlak bevinden. Vastzittende organismen geven extra structuur en functie aan de bodem, wat weer 
andere soorten, zoals vissen, aantrekt (Ministerie van Economische Zaken, 2014b). In Nederland komt 
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habitattype H1170 met name voor in de Klaverbank en mogelijk in de Borkumse Stenen (maar dit is geen 
Natura 2000-gebied). Onderzoek op de Borkumse Stenen laat zien dat de aanwezige stenen voor 100% 
begroeid zijn met typische hardsubstraatsoorten zoals zeeanjelieren, sponzen en dodemansduim, met daar-
tussen soorten als de Noordzeekrab, heremietkreeft, hooiwagenkrab, maar ook kleinere bodemdieren zoals 
mosdiertjes, kleinere geleedpotigen en wormen (Bos et al., 2014: Coolen et al., 2015; ministerie van Eco-
nomische Zaken, 2014b). In Borkum-Riffgrund komt 2.276 ha aan habitattype H1170 voor, dat is 4% van 
het totale oppervlak17. De ligging van habitattype H1170 (rood) is weergegeven in Figuur 5-2. Borkum-
Riffgrund ligt in de zuidwesthoek, begrensd in het westen door de rode lijn en in het zuiden door de stippel-
lijn. Het platform ligt iets ten zuiden van de doorgetrokken rode lijn. 
 
Habitattype H1170 is gevoelig voor oppervlakteverlies, veranderingen in de substraatdynamiek, verontrei-
niging, verstoring door mechanische effecten, verandering in populatiedynamiek en verandering in soorten-
samenstelling (Royal HaskoningDHV, 2019). 
 
 

 
 

17 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/meeresundkuestenschutz/Dokumente/Erhaltungsziele/Conservation-objectives-Borkum-Reef-
Ground-SCI-accessible.pdf 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/meeresundkuestenschutz/Dokumente/Erhaltungsziele/Conservation-objectives-Borkum-Reef-Ground-SCI-accessible.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/meeresundkuestenschutz/Dokumente/Erhaltungsziele/Conservation-objectives-Borkum-Reef-Ground-SCI-accessible.pdf
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Figuur 5-2 Overzicht van habitattype H1170 Riffen in de Duitse Bocht (rood). In het zuidwesten is het habitattype in Borkum-Riff-
grund te zien. Het platform N05-A ligt iets ten zuiden van de rode doorgetrokken lijn. 
 
In de Borkumse Stenen komen veel schelpkokerwormvelden (Lanice conchilega) voor die fungeren als bi-
ogene riffen met een hoge biodiversiteit. In Rabaut et al. (2009) wordt aangegeven dat de schelpkoker-
wormvelden wel voldoen aan de criteria om beschermd te worden onder de Habitatrichtlijn (Annex I habi-
tats). Schelpkokerwormen kunnen beschouwd worden als ‘ecosysteem engineers’ omdat ze de bodem sta-
biliseren en daarmee een hogere diversiteit aan bodemdieren faciliteren (Rabaut et al., 2007). Mogelijk 
vormen deze velden ook een corridor voor soorten die migreren tussen de hardsubstraat delen en de zan-
dige delen (Coolen, 2017).  
  
Schelpkokerwormen kunnen in de gehele zuidelijke NCP voorkomen, zoals is te zien in Figuur 5-3. In het 
gebied waar het platform wordt geplaatst en de elektriciteitskabel naar het windpark wordt aangelegd komen 
hoge concentraties schelpkokerwormen in velden voor. In het gebied waar de pijpleiding komt te liggen is 
dit alleen het geval bij de aansluiting aan het platform en het eerste deel van de pijpleiding. 
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Figuur 5-3 Voorspelling van de verspreiding (aantal/m2) van de schelpkokerworm, Lanice conchilega op basis van de MWTL data 
(1991-2015) (uit: Bos et al., 2019). De locatie van het platform N05-A is met een gele ster weergegeven. 
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5.3 Soorten 

5.3.1 Vissen en vislarven 
Onder de Wnb zijn met name trekvissen beschermd. De Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone, Wad-
denzee en Niedersächsisches Wattenmeer zijn aangewezen voor het voorkomen van rivierprik, zeeprik en 
fint. Borkum-Riffgrund is aangewezen voor de fint. Er wordt vanuit gegaan dat de fint ook in de Borkumse 
Stenen voorkomt. Daarnaast kunnen de houting en de steur voorkomen in alle gebieden. De houting en de 
steur vallen onder de soortenbescherming van de Wnb. Elft, gevlekte rog, houting, kabeljauw, reuzenhaai, 
steur, tonijn, vleet, zalm, zee-engel en zeeprik worden beschermd onder OSPAR. Daarnaast zijn de vislar-
ven van meerdere soorten relevant als voedselbron voor zeezoogdieren en vogels.  
 
Trekvissen 
Over het voorkomen van beschermde soorten op zee is weinig bekend en kwantitatieve gegevens ontbre-
ken. Houting en steur zijn, net als zeeprik, rivierprik en fint trekvissen. Ter Hofstede & Baars hebben in 2006 
een cumulatieve verspreidingskaart gemaakt van alle trekvissen op het NCP (Figuur 5-4). Er zijn geen paai-
plaatsen van de zeeprik in Nederland gevonden. De zeeprik gebruikt ons land vooral as opgroei- en door-
trekgebied vanuit de paaiplaatsen in Duitsland en België (Ministerie van Economische Zaken, 2008a). Voor 
de rivierprik geldt dat met name langs de kust en in de Waddenzee soms grote hoeveelheden juveniele 
exemplaren worden waargenomen, vermoedelijk afkomstig uit het buitenland. Volwassen exemplaren op 
open zee zijn zeldzamer (Patberg et al., 2005; Winter et al., 2014).  
In Duitsland komt de fint voor in de Noord- en Oostzee. In de Atlantische regio van Duitsland zijn belangrijke 
paaigebieden aanwezig, vooral in de estuaria en in gebieden als de Elbe en de Weser. Borkum-Riffgrund 
wordt door de jongvolwassen finten gebruikt als foerageergebied. De rivierprik en zeeprik zijn te vinden in 
de kustwateren van de gehele Duitse Noordzee en de aangrenzende riviersystemen zoals Elbe, Weser en 
Ems (BfN, 2017).  
 
In onderzoek van Daan (2000) is geconcludeerd dat de Atlantische steur is verdwenen in de Noordzee. 
Afgelopen jaren zijn in diverse Europese rivieren steuren uitgezet. Al deze dieren zijn naar zee getrokken. 
Er zijn meldingen bekend van vangsten van steur langs de Noordzeekust (Vis et al., 2016).  
De houting verdween in de 20e eeuw in onze rivieren en kustwateren. Door herintroductie van de soort 
tussen 1999 en 2006 worden er inmiddels weer incidenteel houtingen in rivieren en de Waddenzee gevan-
gen. Door gebrek aan open verbindingen met de Noordzee groeit in Nederland een groot deel van de hou-
tingen op in het IJsselmeer en verblijven hier ook als volwassenen (Winter et al., 2014). De houting komt 
op de Noordzee vooral voor langs de kustwateren, aangezien de soort brak water prefereert. De houting 
kan incidenteel in het plangebied voorkomen. 
 
Vislarven 
Van Damme et al. (2011) hebben de distributie van viseieren en larven in de zuidelijke Noordzee tussen 
april 2010 en maart 2011 in kaart gebracht. Uit deze studie blijken vislarven met name langs de kust voor 
te komen in hoge dichtheden en in de zuidelijke bocht. De vislarven komen vooral tussen januari en mei in 
hoge concentraties voor. De beschermde trekvissen steur, houting, zeeprik, fint en rivierprik leven op zee 
maar paaien bovenstrooms in rivieren. Het plangebied is geen belangrijk paaigebied voor trekvissen. Ne-
gatieve effecten op vislarven van beschermde vissoorten zijn daarmee op voorhand uitgesloten en worden 
niet verder behandeld in deze natuurtoets. Dit geldt niet voor de vislarven van vissoorten die mogelijk als 
voedsel kunnen dienen voor zeezoogdieren en vogels. 
 
OSPAR 
In de OSPAR-lijst van bedreigde diersoorten zijn 11 vissoorten beschermd, waarvan de houting, steur en 
zeeprik in de vorige paragraaf al beschreven zijn. De reuzenhaai komt maar sporadisch voor in de Neder-
landse Noordzee. Dit geldt ook voor de vleet; door vissers wordt er sporadisch één gevangen (Heessen, 
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2010). Het voorplantingsgebied van de vleet bevindt zich in het diepere en noordelijke gedeelte van het 
NCP, waar af en toe jonge vleten worden waargenomen. De gevlekte rog komt in kleine aantallen voor op 
het NCP en vooral in het zuidwestelijke gedeelte (Heessen, 2010). De zee-engel is de laatste decennia niet 
gevangen in de Noordzee en waarschijnlijk verdwenen (Heessen & Ellis, 2009). Volwassen elften worden 
maar zelden waargenomen in Nederland. Paaigebieden liggen buiten het Nederlands grondgebied. Jonge 
kabeljauw komt in de winter voor van Noordoost-Engeland door de centrale Noordzee via de Doggersbank 
tot en met het Kattegat. In de jaren ’90 was vooral de Nederlandse kust een belangrijk opgroeigebied voor 
de kabeljauw (Hofstede et al., 2005). Op dit moment is dat vele malen minder. Hofstede et al. (2005) hebben 
enkele waarnemingen geregistreerd van de zalm de zuidelijke Noordzee. Vroeger werd de tonijn (blauwvin-
tonijn) in de zomer en herfst waargenomen in de noordelijke en centrale Noordzee. Door de overbevissing 
is het aantal tonijnen gedaald; de soort wordt nu zelden waargenomen (Miller et al., 2014). De kans dat de 
elft, gevlekte rog, reuzenhaai, tonijn, vleet, zalm en zee-engel voorkomen in het plangebied is zeer klein.  
 

 
Figuur 5-4: Linksboven: verspreiding van trekvissen op het NCP over de periode 1996-2005 (Ter Hofstede & Baars, 2006) waarbij 
een eenmalige vangst al wordt gemarkeerd als aanwezig. Rechtsboven de verspreidingskaart van de rivierprik (verkregen uit Mesel 
et al., 2007). Linksonder de verspreidingskaart van de zeeprik (verkregen uit Mesel et al., 2007). Rechtsonder de verspreidingskaart 
van de elft en fint (verkregen uit Mesel et al., 2007). Het plangebied wordt aangegeven met het geel vierkant.  
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5.3.2 Zeezoogdieren 

5.3.2.1 Bruinvis 
De bruinvis (Phocoena phocoena) is een kleine walvisachtige die leeft in de gehele Noordzee en is be-
schermd via de Habitatrichtlijn bijlage IV. In de Wet natuurbescherming vindt bescherming plaats onder 
artikel 3.5. De bruinvis is ook opgenomen in de OSPAR-lijst van bedreigde diersoorten en valt onder AS-
COBANS. De Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone, Waddenzee Niedersächsisches Wattenmeer en 
Borkum-Riffgrund zijn aangewezen voor de bruinvis.  
 
Omvang en verspreiding 
In de eerste helft van de vorige eeuw kwam de bruinvis algemeen voor langs de Nederlandse kust. Daarna 
werd deze soort een zeldzame en onregelmatige verschijning. De laatste decennia wordt de bruinvis steeds 
zuidelijker waargenomen en is inmiddels weer redelijk algemeen langs de Nederlandse kust (Camphuysen 
& Siemensma, 2011). In 2016 is een tienjaarlijkse telling uitgevoerd naar het aantal bruinvissen in onder 
andere de Noordzee. Hieruit kwam een geschat aantal van 345.000 bruinvissen, wat vergelijkbaar is met 
de schatting uit 2005 van 355.000 (Hammond et al, 2017). De populatie bruinvissen op het Nederlands 
Continentaal Plat (NCP) wordt geschat op 51.000 dieren (Rijkswaterstaat, 2015). Het NCP herbergt mini-
maal 7% (zomer) tot maximaal 23% (voorjaar) van de totale Noordzee populatie bruinvissen (Geelhoed et 
al., 2013; Geelhoed & Scheidat, 2018). Op basis van Geelhoed et al. (2013) en Geelhoed & Scheidat (2018) 
worden de aantallen in het plangebied tijdens het voorjaar, de zomer en het najaar respectievelijk geschat 
op 1,50; 0,79 en 0,68 bruinvissen per km2.  
 
Net als in Nederland vertoont het aantal bruinvissen in de Duitse Noordzee een grote seizoens- en ruimte-
lijke variatie, met hoge aantallen in het voorjaar en de zomer en lagere aantallen in de herfst (Gilles et al., 
2009, Krumpel et al., 2019). In de lente en de zomer worden er veel moeders met jongen in het Natura 
2000-gebied Borkum-Riffgrund waargenomen (Krumpel et al., 2019). Daarnaast is het een belangrijk foe-
rageergebied en migratiegebied voor bruinvissen (BfN, 2017).  
In het gebied op open zee ten noorden van het eiland Borkum (Cluster Nördlich Borkum) worden regelmatig 
monitoringsonderzoeken uitgevoerd. In 2018 zijn de hoogste dichtheden tussen mei en augustus waarge-
nomen. Aan de hand van de monitoringsgegevens zijn de dichtheden van bruinvissen in het gebied voor de 
jaren 2014 tot en met 2018 berekend (Figuur 5-5) (Krumpel et al., 2019). Deze berekende dichtheden komen 
redelijk overeen met de schattingen voor het NCP van Geelhoed et al. (2013) en Geelhoed & Scheidat 
(2018). 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

8-10-2020 NATUURTOETS GASWINNING N05-A BG6396IBRP2010081149 43  

 

 
Figuur 5-5 Dichtheden bruinvis (individuen/100km) in het onderzoeksgebied ‘Cluster Nördlich Borkum’ 2014 tot en met 2018   
 
Bruinvissen zijn gevoelig voor oppervlakteverlies, verontreiniging en verstoring door geluid, trilling, licht en 
mechanische effecten (effectenindicator). 
 

5.3.2.2 Gewone zeehond 
De gewone zeehond (Phoca vitulina) is in de Wet natuurbescherming beschermd onder artikel 3.10. De 
Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone, Waddenzee Niedersächsisches Wattenmeer en Borkum-Riff-
grund zijn aangewezen voor de gewone zeehond.  

Omvang en verspreiding 
De Noordzee omvat een metapopulatie gewone zeehonden, bestaande uit een aantal deelpopulaties waar-
van de meeste dieren in de Waddenzee van Nederland tot Denemarken voorkomen. Geregeld vindt uitwis-
seling van zeehonden plaats tussen de deelpopulaties in Nederland, Engeland, Duitsland en Denemarken. 
Na jarenlange groei lijkt het getelde aantal gewone zeehonden de laatste jaren in de gehele Waddenzee 
(dus inclusief Duitsland en Denemarken) te stabiliseren. In 2019 werden er in de Nederlandse Waddenzee 
7.338 dieren geteld, wat een lichte daling in vergelijking met de voorgaande jaren is (Brasseur et al., 2018; 
Galatius et al., 2019). De totale populatieomvang gewone zeehonden in de gehele Waddenzee werd in 
2019 geschat op 40.800 individuen (Galatius et al., 2019).  
De dichtheden van zeehonden zijn daarnaast hoog langs de Noordzeekust, waar ze foerageren (Brasseur 
et al., 2012; Aarts et al., 2013, 2016). De gewone zeehond heeft de droogvallende zandplaten in de Wad-
denzee nodig om te rusten haar jongen te zogen. Op open zee is de concentratie van zeehonden laag. Het 
Borkum-Riffgrund wordt gebruikt als foerageergebied vanwege de hoge voedselbeschikbaarheid (BfN, 
2017). De ruimtelijke verspreiding van de gewone zeehond op het NCP is door Aarts et al. (2016) weerge-
geven in een modelvoorspelling (zie Figuur 5-6). Op basis van dit model is de dichtheid in het plangebied 
ingeschat op, 0,2 tot 1 gewone zeehond per km2.  
 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

8-10-2020 NATUURTOETS GASWINNING N05-A BG6396IBRP2010081149 44  

 

 

Figuur 5-6 Voorspelde dichtheden van de gewone zeehond (aantal zeehonden per km2) in september (links) en februari (rechts), 
gebaseerd op een habitatmodel en de verspreiding van gezenderde zeehonden (Aarts et al., 2016). Het plangebied is indicatief aan-
gegeven met het rode vierkant. 
 

5.3.2.3 Grijze Zeehond 
De grijze zeehond (Halichoerus grypusis) is in de Wet natuurbescherming beschermd onder artikel 3.10 
(overige soorten). De Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone, Waddenzee, Niedersächsisches Watten-
meer en Borkum-Riffgrund zijn aangewezen voor de grijze zeehond.  
 
Omvang en verspreiding 
Ten opzichte van de gewone zeehond zijn er minder grote aantallen grijze zeehonden op het NCP, maar 
de populatieomvang neemt vrijwel jaarlijks toe. Deze toename wordt vooral toegeschreven door immigratie 
vanuit andere landen, zoals de Britse populatie grijze zeehonden (Brasseur et al., 2015). Het is echter on-
bekend of er sprake is van specifieke migratieroutes (Brasseur et al., 2008; Brasseur, 2017). In de meest 
recente populatietelling zijn er 7.649 grijze zeehonden geteld in de gehele Waddenzee, waarvan 5.687 in 
het Nederlandse deel en 1.695 in het Duitse deel (Brasseur et al., 2020). De grijze zeehond is afhankelijk 
van hoge zandplaten om te rusten en haar jongen te zogen, op open zee is de concentratie zeehonden 
laag. Het Borkum-Riffgrund wordt gebruikt als foerageergebied vanwege de hoge voedselbeschikbaarheid 
(BfN, 2017). De ruimtelijke verspreiding van de grijze zeehond op het NCP is door Brasseur et al. (2010) 
weergegeven in een modelvoorspelling (zie Figuur 5-7).  
 
Zeehonden zijn gevoelig voor oppervlakteverlies, verontreiniging en verstoring door geluid, trilling en licht 
(effectenindicator). 
 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

8-10-2020 NATUURTOETS GASWINNING N05-A BG6396IBRP2010081149 45  

 

 
Figuur 5-7 Links: Verwachte voorkeurshabitat van de grijze zeehond. Afstand tot rustplaatsen is hier niet in meegenomen. Rechts: 
Voorspelde relatieve dichtheden van de grijze zeehond, gebaseerd op het voorkeurshabitat en de vliegtuigtellingen van grijze zeehon-
den nabij rustplaatsen (Brasseur et al., 2010).  
 

5.3.2.4 Overige zeezoogdieren in de Noordzee 
Naast de algemeen voorkomende bruinvis komen er diverse andere walvisachtigen voor op het NCP.  
Geelhoed & Polanen Petel (2011) hebben een lijst opgesteld van walvisachtigen in de Noordzee, er zijn op 
dit moment 25 soorten vastgesteld. Vier soorten kunnen als inheems worden beschouwd, naast de bruinvis 
zijn dit de dwergvinvis, witsnuitdolfijn en tuimelaar (zie Figuur 5-8). De tuimelaar komt nauwelijks voor in de 
zuidelijke Noordzee. Acht soorten zijn gecategoriseerd als regelmatige gasten. Tien soorten zijn alleen 
waargenomen als strandingslachtoffers. De laatste drie zijn dwaalgasten. De soorten die genoemd zijn in 
ASCOBANS zijn onderdeel van deze lijst.  
 
Dwergvinvis 
De dwergvinvis is beschermd via de Habitatrichtlijn bijlage IV. In de Wet natuurbescherming vindt bescher-
ming plaats onder artikel 3.5. De dwergvinvis is een baleinwalvis met een wereldwijde verspreiding. De 
soort verblijft vooral in relatief ondiep water (<200 m) langs kusten en soms zelfs in estuaria en baaien. In 
de Noordzee is het de meest algemene baleinwalvis, maar desondanks zijn kwantitatieve data over het 
voorkomen op het NCP schaars. Tijdens de drie grootschalige SCANS-surveys van het Europese continen-
taal plat in 1994, 2005 en 2016 werd het aantal dwergvinvissen in de Noordzee geschat op respectievelijk 
8.400, 10.500 en 8.900 individuen (Hammond et al., 2002, 2013, 2017). Waarnemingen op het NCP zijn 
grotendeels beperkt tot het westelijk en noordwestelijk deel. In het Duitse deel van de Noordzee worden 
regelmatig dwergvinvissen gezien in de buurt vanaf een productieplatform. Op basis van het SCANS-III 
onderzoek wordt de dichtheid op het NCP geschat op 0,02 dwergvinvissen per km2 (zie Figuur 5-8) (Ham-
mond et al., 2017). Afgaand op het aantal strandingen op de Noordzeekust is er geen duidelijke periode 
wanneer de dwergvinvis op het NCP voorkomt (http://www.walvisstrandingen.nl/search/node/Dwergvinvis). 

http://www.walvisstrandingen.nl/search/node/Dwergvinvis
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In vrijwel alle maanden is wel eens een dwergvinvis aangespoeld. In het plangebied kunnen dwergvinvissen 
aangetroffen worden. Het is geen belangrijke rust of voortplantingsplaats voor de soort.  
 
Witsnuitdolfijn 
De witsnuitdolfijn is beschermd via de Habitatrichtlijn bijlage IV. In de Wet natuurbescherming vindt bescher-
ming plaats onder artikel 3.5. De witsnuitdolfijn is een soort die uitsluitend in de gematigde en subarctische 
ondiepe wateren van de Atlantische Oceaan voorkomt. Het verspreidingsgebied strekt zich uit van West-
Groenland en Cape Cod aan de Amerikaanse kust via Spitsbergen en Nova Zembla tot de Franse kust. De 
verspreiding is grotendeels beperkt tot water van 50 tot 100 meter diep op het continentaal plat (Reid et al., 
2003). In de Noordzee ligt het zwaartepunt van de verspreiding in het westelijk deel van de centrale en 
noordelijke Noordzee. De zuidgrens van de verspreiding ligt min of meer in de zuidelijke Noordzee. De 
SCANS-surveys resulteerden in een schatting voor de Noordzee en het Kanaal van circa 7.900 dieren in 
zowel 1994, 2005 als 2016 (Hammond et al., 1995, 2013, 2017). Het voorkomen van witsnuitdolfijnen in de 
zuidelijke Noordzee lijkt invasie-achtig, met talrijke waarnemingen in korte tijd gevolgd door perioden zonder 
waarnemingen (Camphuysen & Peet 2006). Op het NCP zijn incidenteel witsnuitdolfijnen waargenomen 
(Geelhoed et al., 2014a, 2014b), maar nauwelijks kalfjes, zodat aangenomen kan worden dat geen of nau-
welijks voortplanting plaatsvindt op het NCP. Het kan niet uitgesloten worden dat de witsnuitdolfijn voorkomt 
in het plangebied.  
 

 
Figuur 5-8 Berekende dichtheid van de dwergvinvis (links), de witsnuitdolfijn (midden) en de tuimelaar (rechts) (verkregen uit Hammond 
et al., 2017).  

5.3.3 Vogels 
Er kunnen zeevogels, zoals kleine mantelmeeuw, roodkeelduiker en zwarte zee-eend, over het plangebied 
vliegen en er foerageren. Daarnaast kunnen er ook nog trekvogels over het gebied vliegen. De hiervoor 
relevante soorten worden hieronder besproken.  
 
Broedvogels 
Sommige vogelsoorten zoals de kleine mantelmeeuw en verschillende sterns foerageren op open zee tij-
dens de broedperiode. Uit onderzoek blijkt dat de kleine mantelmeeuw meestal binnen 50 km van de kolonie 
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foerageert (Camphuysen, 2011). De grote stern foerageert gemiddeld 34 km van de kolonie af (Garthe & 
Flore, 2007). De dichtstbijzijnde broedgebieden zijn op Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Rottumeroog, 
liggen op ongeveer 20-30 km afstand, het Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Kűstenmeer 
ligt verder weg. Kleine mantelmeeuw en grote stern zouden in het plangebied kunnen foerageren. Andere 
sterns die ook broeden op de Waddeneilanden zoals de Noordse stern, visdief en dwergstern foerageren 
dichterbij hun broedkolonie en zijn daarom niet te verwachten in het studiegebied.  
 
Niet-broedvogels 
 
Duikende zee-eenden 
In de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone, Waddenzee, Borkum Riffgrund en het nabijgelegen deel 
van Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Kűstenmeer komt vooral in de winterperiode een 
aantal duikeenden voor. Het betreft in het bijzonder de zwarte zee-eend, eider en topper. Deze soorten 
komen overwegend in de kustzone voor, maar zijn soms verder op zee te vinden. Het kan daarom niet 
uitgesloten worden dat ze ook in het plangebied kunnen voorkomen. Van deze soorten is de zwarte zee-
eend het meest op zee te vinden.  
 
De zwarte zee-eend (Melanitta nigra) verblijft tijdens de winterperiode in grote groepen (van wel tiendui-
zenden vogels) in de wijdere kustzone om al duikend te foerageren op schelpdieren, met name op de half-
geknotte strandschelp (Spisula subtruncata) en bij afwezigheid van Spisula op de Amerikaanse zwaard-
schede (Ensis leei). Spisula komt vooral voor in de kustzone ten noorden van de Waddeneilanden, voor de 
Noord-Hollandse kust en in de Waddenzee (zie Figuur 5-9). In de studie die in 2019 is uitgevoerd door 
GeoXYZ is geen Spisula gevonden in het plangebied, wel grote hoeveelheden Ensis. In 2016 vond Fijn et 
al. (2017) een maximum van 20.141 zwarte zee-eenden in de gehele Waddenkustzone. De meeste zwarte 
zee-eenden zijn ten noorden van Terschelling en Schiermonnikoog gezien tot ongeveer 10-15 km uit de 
kust. Voor de kust van Noord-Holland is een maximum van 40.750 zwarte zee-eenden gevonden (zie Figuur 
5-10 en Figuur 5-11). Daaruit blijkt dat zwarte zee-eenden zich voornamelijk op locaties met veel geschikt 
voedsel bevinden, waarbij ze een voorkeur hebben voor een waterdiepte van 9-13 m, vanwege de energie 
die het kost om te duiken en de grootte van de prooi (De Mesel et al., 2011). Ze kunnen wel op grotere 
waterdieptes foerageren, in de Oostzee verblijven grote aantallen vogels in gebieden met waterdieptes van 
25-40 meter (Durinck et al., 1994), maar in Nederland worden ze met name in de kustzone waargenomen. 
Zwarte zee-eenden migreren ook over de Noordzee tussen Europa en Groot-Brittannië, via de Duitse Bocht 
(Offringa, 1993). In Figuur 5-12 zijn kaarten opgenomen met de verspreiding van de zwarte zee-eend in de 
Noordzee tijdens de winter. 
 
De zwarte zee-eend is gevoelig voor oppervlakteverlies, verontreiniging en verstoring door geluid, trilling en 
licht (effectenindicator). 
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Figuur 5-9 De dichtheid van de halfgeknotte strandschelp (Ssub) groot in aantal per m2 (links) en biomassa in gram vers gewicht m2 

(rechts) in 2019 (Perdon et al., 2019). 
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Figuur 5-10 Aantallen zwarte zee-eenden en hun verspreiding in de kustzonde van Noordwest Nederland in maart en april 2016. De 
gekleurde lijnen geven de gevlogen routes weer op de dagen met dezelfde kleur (Fijn et al., 2017) 
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Figuur 5-11 Verspreiding van de Zwarte Zee-eend in de oostelijke Waddenzee/Waddenkust tijdens de januaritelling 2018 (Lilipaly et 
al., 2018) 
 
 

Figuur 5-12 Verspreidingspatronen van zwarte zee-eend in oktober/november (links) en december/januari (rechts). Blauw = 0,1 – 0,5 
vogels per km2, rood = 2048 en meer vogels per km2 (bron: Leopold et al., 2015). 
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Duikende viseters 
Er kunnen ook duikende viseters voorkomen in het plangebied. Het betreft in het bijzonder de roodkeeldui-
ker, parelduiker, alk en zeekoet. De meest voorkomende soorten zijn zeekoet en roodkeelduiker. 
 
De zeekoet (Uria aalge) is een zwemmende zeevogel die ook op open zee in grote aantallen kan voorko-
men. Natura 2000-gebied Niedersächsisches Wattenmeer is aangewezen voor deze soort. Zeekoeten zijn 
zeevogels die zoet water, intergetijdengebieden en land mijden, met uitzondering van de broedtijd. De be-
langrijkste kolonies bevinden zich in Ierland, Groot-Brittannië, IJsland, Noorwegen en de Faeröer eilanden. 
Daarnaast is er in Helgoland (Duitsland) een broedkolonie, waar de zeekoet vooral in maart en april aan-
wezig is (Dierschke et al., 2006). Na het broedseizoen vertrekken de mannetjes met hun jongen vanuit de  
kolonies naar zee om te foerageren. Volwassen zeekoeten kunnen in de periode juli – augustus niet vliegen 
omdat ze dan in de rui zijn, terwijl de jongen van hetzelfde jaar nog niet vliegvlug zijn. Ze bevinden zich dan 
met name op het Friese Front (Didderen et al., 2019). Zeekoeten kunnen in deze periode alleen zwemmend 
schepen ontwijken. In de winter is de zeekoet verspreid over de gehele Noordzee (zie factsheet), de ver-
spreiding in de Duitse EEZ is te zien in Figuur 5-13; (Dierschke et al., 2006) en Figuur 5-14 (Leopold et al., 
2015). 
 
De zeekoet is gevoelig voor verstoring en zeer gevoelig voor olieverontreiniging. 
 

 
Figuur 5-13 Links is de verspreiding van de zeekoet in de zomer over het Duitse continentale Plat. Rechts is de verspreiding van de 
zeekoet in de winter op het Duitse continentale Plat. Het zwarte vierkantje geeft het plangebied aan (verkregen uit Dierschke et al., 
2006) 
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Figuur 5-14 Verspreidingspatronen van zeekoet in oktober/november (links) en december/januari (rechts). Blauw = 0,1 – 0,5 vogels 
per km2, geel = 64 - 128 vogels per km2 (bron: Leopold et al., 2015). 
 
De Noordzee is een belangrijk overwinteringsgebied voor de roodkeelduiker (Gavia stellata). Daarnaast 
zijn Duitse en Deense delen belangrijk in het voorjaar, tijdens de rui. Geschat wordt dat er ongeveer 38.000 
roodkeelduikers overnachten in het zuidelijk deel van de Noordzee (Skov et al., 1995), waarvan 20.000 in 
de Duitse Noordzee en met name in de Duitse bocht. In Niedersachsen komen in het voorjaar gemiddeld 
1.600 roodkeelduikers voor (Garthe et al., 2015). In Garthe et al. (2018) wordt aangegeven dat de versprei-
ding van roodkeelduikers in de Duitse Noordzee is veranderd na de aanleg van diverse windparken. In het 
natuurreservaat Borkum Riff komen bovengemiddelde aantallen roodkeelduikers voor vanwege de hoeveel-
heid voedsel in dit gebied18. De parelduiker (Gavia arctica) is in Nederland een doortrekker en wintergast 
in zeer klein aantal in de kustwateren van de Noordzee en zoete binnenwateren. Rust is, net als voor de 
roodkeelduiker, van belang voor de parelduiker. In Figuur 5-15 is de verspreiding van de roodkeelduiker en 
de parelduiker in de winter opgenomen. Bij tellingen is het onderscheid tussen deze twee soorten niet te 
maken. 
 
Roodkeelduikers en parelduikers zijn zeer gevoelig voor verstoring door schepen. 

 
18 https://www.nlwkn.niedersachsen.de/startseite/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-
borkum-riff-89912.html 
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Figuur 5-15 Verspreidingspatronen van roodkeelduiker/parelduiker in oktober/november (links) en december/januari (rechts). Blauw 
= 0,1 – 0,5 vogels per km2, geel = 64 - 128 vogels per km2 (bron: Leopold et al., 2015). 
 
Meeuwen 
Er zijn verschillende soorten meeuwen die foerageren in de kustzone en op open zee. Daarbij gaat het 
voornamelijk om stormmeeuw, dwergmeeuw, kleine mantelmeeuw, grote mantelmeeuw, zilvermeeuw en 
drieteenmeeuw.  
 
Sterns 
Er kunnen ook sterns voorkomen in het plangebied. Het betreft in het bijzonder de visdief, noordse stern, 
grote stern, dwergstern en zwarte stern. De meeste sterns komen vrijwel alleen voor in de kustzone, alleen 
de grote stern komt af en toe verder op zee voor. De Natura 2000-gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone 
en Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer zijn voor één of meerdere van deze 
sterns aangewezen, als broedvogel of niet-broedvogel (zie bijlage 2). 
 
Sterns zijn zeer gevoelig voor verstoring op de slaap- en rustplaatsen en gevoelig vertroebeling van het 
water in foerageergebieden.  
 
Trekvogels 
De resultaten van het monitoringsonderzoek bij het windpark OWEZ geven een goed inzicht in vogelver-
spreiding op zee (Krijgsveld et al., 2005; 2008; 2011) in de nabijheid van dit windpark. Hieruit blijkt dat op 
circa 10 tot 20 km uit de kust vele soorten vogels over zee vliegen. De grootste aantallen trekvogels over 
de Noordzee zijn landvogels en met name zangvogels (bv. zanglijster, vink, roodborstje en graspieper) die 
vanuit Noord-Europese broedgebieden, op grote hoogte (enkele honderden meters), via het luchtruim bo-
ven de Noordzee doortrekken naar meer zuidelijk gelegen overwinteringsgebieden. De zeevogels betref-
fen kleinere aantallen uit kolonies in Noord-Europa en zijn bijvoorbeeld soorten (sterns en meeuwen) die 
via de Noordzee naar Afrika trekken om daar te overwinteren. 
 
Bij vogeltrek kan er onderscheid gemaakt worden tussen seizoensgebonden vogeltrek (2x per jaar gedu-
rende ongeveer 3 maanden) en lokale (foerageer-)vluchten van broedvogels (april-augustus) of overwinte-
rende vogels (oktober-april). Het gedrag tijdens vogeltrek is sterk afhankelijk van de soortgroep (zangvo-
gels, zeevogels, roofvogels). Zangvogels trekken voornamelijk ’s nachts en moeten na een lange vlucht 
opvetten voordat ze weer verder gaan. Gunstige vliegcondities voor zangvogels zijn een milde rugwind en 
geen regen. Hierdoor is de nachtelijke trek van zangvogels stek geconcentreerd, waarbij 80% van de trek 
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zich beperkt tot ongeveer 20 nachten per jaar. De trekhoogte kan variëren van vlak boven de grond tot 4 
km hoogte, met de hoogste concentraties in de onderste luchtlagen. Gebleken is dat vogels vanuit Neder-
land in het voorjaar met name richting het westen trekken en in het najaar richting het noorden. Daarnaast 
wordt geconcludeerd dat vogels vaak in een breed front trekken. (Bouten et al., 2020).  
 
OSPAR 
In de OSPAR -lijst zijn drie vogelsoorten beschermd, dit zijn de Baltische mantelmeeuw (Larus fuscus fus-
cus), de Dougalls stern (Sterna dougallii) en de Stellers eider (Polysticta stelleri). Alle drie de vogelsoorten 
zijn geclassificeerd als “zwervers” en worden zelden waargenomen (Bos et al., 2012). De Baltische mantel-
meeuw is tussen 1980 tot en 2017 36 keer waargenomen (Gelling et al., 2018). De Dougalls stern is tussen 
1980 en 2012 32 keer waargenomen (van Bemmelen et al., 2014). Tussen 1980 en 2010 is de Stellers eider 
zes keer waarnemingen, waarvan vier keer in de Waddenzee (Bos et al., 2012). De kans dat de Baltische 
mantelmeeuw, Dougalls stern en Stellers eider worden waargenomen in het plangebied is zeer klein.  

5.3.4 Vleermuizen 
De meeste beschermde vleermuizen komen niet zo ver op zee voor, er zijn echter wel aanwijzingen dat 
vleermuizen ook wel op zee foerageren (rosse vleermuis, watervleermuis, meervleermuis). Het is niet be-
kend hoe ver ze dan de zee op gaan (persoonlijke mededeling Martine Graafland (RWS)). De rosse vleer-
muis en ruige dwergvleermuis zijn migrerende soorten, die in het voor en najaar ook op open zee kunnen 
voorkomen. Deze soorten zijn beschermd via het soortendeel van de Wet natuurbescherming onder de 
Habitatrichtlijn (artikel 3.5). Er zijn geen migratieroutes bekend die over het plangebied voeren, maar het 
kan niet worden uitgesloten dat de ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis in het plangebied voorkomen 
tijdens de trekperiode. 

5.3.5 Reptielen  
Zowel de lederschildpad (Dermochelys coriacea) als de dikkopschildpad (Caretta caretta) zijn opgenomen 
in de OSPAR-lijst. Beide soorten zijn ook beschermd in de via de Habitatrichtlijn bijlage IV. In de Wet na-
tuurbescherming vindt bescherming plaats onder artikel 3.5 en 3.6. De dikkopschildpad en lederschildpad 
zijn allebei dwaalgasten en worden maar zelden waargenomen op het NCP (Tamis et al., 2019).  
 
De lederschildpad trekt in de zomer door de Atlantische Ocean naar IJsland toe. In het najaar/de winter 
trekt de lederschildpad weer naar het zuiden. Hierbij kan de schildpad een verkeerde afslag nemen en in 
de Noordzee terecht komen. De eerste waarneming van de lederschildpad in Nederland was in 1777. Vanaf 
1961 zijn er 26 lederschildpadden waargenomen in Nederland19. Enkele hiervan waren strandingen, maar 
er zijn ook waarnemingen van levende lederschildpadden.  
 
De dikkopschildpad komt onder andere ook voor in de Middellandse Zee en langs de kust van West-Afrika 
(Goverse et al., 2009). De eerste waarneming van de dikkopschildpad in Nederland was in 1707. Daarna is 
de schildpad nog negen keer aangetroffen (Goverse et al., 2009). In tegenstelling tot de lederschildpad gaat 
het bij de dikkopschildpad alleen maar om strandingen, waarbij de schildpad soms nog leeft.  
 
De kans dat een lederschildpad of een dikkopschildpad wordt aangetroffen in het plangebied is verwaar-
loosbaar klein.  

 
19 http://www.waddenzeeschool.nl/uploads/encyclopediedata/content-waddenbieb.php?id=8541&language=0 
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5.3.6 Plankton  
Plankton bestaat uit vrij zwevende organismen in het water die zich voortbewegen met de waterstromingen. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen fytoplankton en zoöplankton. Fytoplankton gebruikt fotosynthese voor 
energie20. Fytoplankton is de primaire producent in het aquatische milieu, ze staan aan de basis van de 
voedselketen. Zoöplankton is plankton dat geen fotosynthese gebruikt, maar fytoplankton consumeert om 
energie te krijgen20. In de Nederlandse Noordzee zijn er vier fytoplankton zones te onderscheiden: de kust-
zone, de zuidelijke Noordzee, de centrale Noordzee en het Friese Front (Bergman et al., 1991). Langs de 
kustzone en in de zuidelijke zone zijn er bloeien van dinoflagellaten, diatomeeën en microflagallaten afwis-
selend aanwezig. In zowel de centrale Noordzee en het Friese Front is er in de zomer een hoge fytoplank-
ton-productie (Bergman et al., 1991). In de Nederlandse Noordzee komt vooral de zoöplankton-soort Cala-
nus helgolandicus veel voor (de staat van de Noordzee, 2015).  

5.3.7 Bodemdieren  
Benthos of bodemfauna is de verzamelnaam van soorten zoals krabben, kreeften, schelpdieren, wormen 
en stekelhuidigen die in of op de waterbodem leven en zich (in belangrijke mate) voeden met fyto- of zo-
oplankton. Deze bodemdieren zijn plaatsgebonden of hun actieradius is zeer beperkt. Benthos kan worden 
onderverdeeld in meio-, macro- en megabenthos. Meiofauna is bodemfauna kleiner dan 0,5-1 mm, macro-
fauna is groter dan 0,5 - 1 mm en megafauna is groter dan 1 cm (van Hal et al., 2011). Het voorkomen van 
benthos wordt bepaald door abiotische factoren zoals samenstelling van het sediment, dynamiek van het 
milieu, troebelheid van het water, waterdiepte, voedselaanbod, organische belasting, predatie, saliniteit van 
het zeewater en temperatuur van de bodem (van Hal et al., 2011).  
 
Bos et al. (2011) heeft met behulp van twee datasets gekeken of er potentiële hotspots zijn voor macro-
benthos op het NCP. Voor de macrobenthos werd de hoogste biodiversiteit gevonden in het Friese Front, 
de Oestergronden en het noordelijke gedeelte van de NCP. Aan de kust is een hoge biomassa en een hoge 
dichtheid gevonden, maar wel weinig diversiteit in soorten. Dit komt vermoedelijk door een lagere saliniteit, 
hogere variabiliteit in hydrologische omstandigheden en verstoring door de mens (Craeymeersch et al., 
2008). In de Borkumse Stenen is een hoge dichtheid gevonden en komen relatief veel lang levende (>10 
jaar) soorten voor (Figuur 5-16, Bos et al., 2011).  
 
In de OSPAR-lijst is ook een aantal benthos soorten opgenomen. Dit zijn de noordkromp (Arctica islandica), 
platte oester (Oestrea edulis) en purperslak (Nucella lapillus). De noordkromp wordt aangetroffen in slibrijke 
en fijnzandige bodems op dieptes van 20 tot meer dan 100 meter (Witbaard, 2009). De dichtheden van de 
noordkromp zijn het hoogst ten noorden van de Oestergronden en ten zuiden van de Doggersbank (Wit-
baard, 2009). De purperslak komt met name in de kustzone en de deltawateren voor (Gmelig Meyling et al., 
2006). Bos et al. (2019) hebben gekeken naar biogene riffen op de Noordzee. De platte oester is vooral 
langs de kust van de Delta en in de Waddenzee aangetroffen (Bos et al., 2019). Voor het oesterherstelpro-
ject, dat zich binnen het plangebied bevindt, zijn platte oesters uit Noorwegen gebruikt. De purperslak komt 
vooral voor in het intergetijdengebied. In Nederland komt de purperslak in de Zeeuwse water voor en bijna 
niet in de andere kustgebieden (van Hoek- van Nieuwenhuizen et al. 2013). De kans dat de noordkromp en 
de purperslak aanwezig zijn in het plangebied is klein. 
 
Bodemdieren zijn gevoelig voor verstoring van de bodem, bedekking met sediment en vertroebeling van de 
waterkolom. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat dat bodemdieren gevoelig zijn voor onderwatergeluid en 
trillingen.   
 

 
20 https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/waterkwaliteit/indicatoren-voor-waterkwaliteit/fytoplankton/index.aspx 

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/waterkwaliteit/indicatoren-voor-waterkwaliteit/fytoplankton/index.aspx
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5.4 Overzicht van relevante beschermde natuurwaarden 
In Tabel 5-1 is weergegeven welke beschermde natuurwaarden mogelijk kunnen voorkomen in het plange-
bied en directe omgeving en wat het beschermingsregime is. In het volgende hoofdstuk worden de moge-
lijke effecten van de voorgenomen activiteiten beschreven op de natuurwaarden die (mogelijk) voorkomen 
binnen de invloedssfeer van het project. De soorten en soortgroepen waarvan het voorkomen in het plan-
gebied is uitgesloten worden niet verder behandeld in deze rapportage. 
 

Tabel 5-1: Mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden van de Wet natuurbescherming in of nabij het plangebied, op basis 
van beschikbare verspreidingsinformatie. 

Soortgroep 
Mogelijk voorko-
mende habitatty-
pen en soorten 

Mogelijk 
aanwezig 

Beschermings-re-
gime 

Beschermingsregime Wnb 

Gebiedendeel (Natura 
2000-gebied) Soortendeel 

Habitattypen  

H1110 Permanent 
overstroomde 
zandbanken 

Ja 
Wnb gebiedendeel, 

BNatSchG 

Noordzeekustzone, 
Waddenzee, Borkum 

Riffgrund, Niedersäch-
sisches Wattenmeer 

n.v.t. 

H1170 Riffen Ja 
Wnb gebiedendeel, 

BNatSchG 

Borkum Riffgrund, Nie-
dersächsisches Watten-

meer 
n.v.t. 

Stikstofgevoelige 
habitattypen 

Ja, op land 
Wnb gebiedendeel, 

BNatSchG 

Noordzeekustzone, 
Waddenzee, Duinen van 

Schiermonnikoog, 
n.v.t. 

Figuur 5-16 Dichtheidskaarten voor megabenthos (links) en macrobenthos (rechts) (uit Bos et al., 2011).  
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Soortgroep 
Mogelijk voorko-
mende habitatty-
pen en soorten 

Mogelijk 
aanwezig 

Beschermings-re-
gime 

Beschermingsregime Wnb 

Gebiedendeel (Natura 
2000-gebied) Soortendeel 

Niedersächsisches Wat-
tenmeer 

Vissen 

Steur en houting Ja 
Wnb, BNatSchG en 

OSPAR 
n.v.t. Art. 3.5, 3.6 

Fint Ja Wnb, BNatSchG 

Noordzeekustzone, 
Waddenzee, Borkum 

Riffgrund, Niedersäch-
sisches Wattenmeer 

n.v.t. 

Rivierprik Ja Wnb, BNatSchG 

Noordzeekustzone, 
Waddenzee, Nie-

dersächsisches Watten-
meer 

n.v.t. 

Zeeprik Ja 
Wnb, BNatSchG en 

OSPAR 

Noordzeekustzone, 
Waddenzee, Nie-

dersächsisches Watten-
meer 

n.v.t. 

Elft, gevlekte rog, 
reuzenhaai, tonijn, 
vleet, zalm en zee-

engel 

Nee OSPAR n.v.t. n.v.t. 

Kabeljauw Ja OSPAR n.v.t. n.v.t. 

Zeezoogdieren  

Bruinvis Ja 
Wnb, BNatSchG en 

OSPAR en Ascobans 

Noordzeekustzone, 
Waddenzee, Borkum 

Riffgrund, Niedersäch-
sisches Wattenmeer 

Art. 3.5, 3.6 

Grijze zeehond Ja Wnb, BNatSchG 

Noordzeekustzone, 
Waddenzee, Borkum 

Riffgrund, Niedersäch-
sisches Wattenmeer 

Art. 3.10, 3.11 

Gewone zeehond  Ja Wnb, BNatSchG 

Noordzeekustzone, 
Waddenzee, Borkum 

Riffgrund, Niedersäch-
sisches Wattenmeer 

Art. 3.10, 3.11 

Dwergvinvis Ja Wnb, BNatSchG n.v.t. Art. 3.5, 3.6 

Witsnuitdolfijn Ja 
Wnb, BNatSchG en 

Ascobans 
n.v.t. Art. 3.5, 3.6 

Broedvogels 
(foeragerend) 

Kleine mantel-
meeuw  

Ja Wnb, BNatSchG 

Waddenzee, Nie-
dersächsisches Watten-
meer und angrenzendes 

Kűstenmeer 

n.v.t. 

Grote stern Ja Wnb, BNatSchG 

Waddenzee, Nie-
dersächsisches Watten-
meer und angrenzendes 

Kűstenmeer 

Artikel 3.1, 
3.2, 3.5, 3.6 

Niet-broedvogels Zwarte zee-eend  Ja Wnb, BNatSchG 
Noordzeekustzone 
Borkumse Stenen,  Art 3.1, 3.2 
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Soortgroep 
Mogelijk voorko-
mende habitatty-
pen en soorten 

Mogelijk 
aanwezig 

Beschermings-re-
gime 

Beschermingsregime Wnb 

Gebiedendeel (Natura 
2000-gebied) Soortendeel 

Eider Ja Wnb, BNatSchG 

Noordzeekustzone, 
Waddenzee 

Borkumse Stenen, Nie-
dersächsisches Watten-
meer und angrenzendes 

Kűstenmeer 

Art 3.1, 3.2 

Roodkeelduiker  Ja Wnb, BNatSchG 

Noordzeekustzone, Nie-
dersächsisches Watten-
meer und angrenzendes 

Kűstenmeer 

Art 3.1, 3.2, 
3.5, 3.6 

Parelduiker Ja Wnb, BNatSchG 
Noordzeekustzone 
Borkumse Stenen,  

Art 3.1, 3.2,  
3.5, 3.6 

Dwergmeeuw Ja Wnb, BNatSchG 

Noordzeekustzone 
Borkumse Stenen, Nie-
dersächsisches Watten-
meer und angrenzendes 

Kűstenmeer 

Art 3.1, 3.2,  
3.5, 3.6 

Aalscholver Ja Wnb, BNatSchG 
Noordzeekustzone, 

Waddenzee 
Borkumse Stenen,  

Art 3.1, 3.2 

Topper Ja Wnb, BNatSchG 
Noordzeekustzone, 

Waddenzee, Borkumse 
Stenen,  

Art 3.1, 3.2 

Middelste zaagbek  Ja Wnb, BNatSchG 

Waddenzee, Nie-
dersächsisches Watten-
meer und angrenzendes 

Kűstenmeer 

Art 3.1, 3.2 

Alk Ja Wnb, BNatSchG 

Borkumse Stenen, Nie-
dersächsisches Watten-
meer und angrenzendes 

Kűstenmeer 

n.v.t. 

Zeekoet Ja Wnb, BNatSchG 

Borkumse Stenen, Nie-
dersächsisches Watten-
meer und angrenzendes 

Kűstenmeer 

n.v.t. 

Baltische mantel-
meeuw 

Nee OSPAR n.v.t. n.v.t. 

Dougalls stern Nee Wnb, OSPAR n.v.t. 
Art 3.1, 3.2, 

3.5, 3.6 

Stellers eider Nee Wnb, OSPAR n.v.t. 
Art 3.1, 3.2,  

3.5, 3.6 

Vleermuizen 

Ruige dwergvleer-
muis 

Ja Wnb n.v.t. Art. 3.5, 3.6 

Rosse vleermuis Ja Wnb n.v.t. Art. 3.5, 3.6 

Reptielen Lederschildpad Nee 
Wnb, BNatSchGen 

OSPAR 
n.v.t. Art 3.5, 3.6 
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Soortgroep 
Mogelijk voorko-
mende habitatty-
pen en soorten 

Mogelijk 
aanwezig 

Beschermings-re-
gime 

Beschermingsregime Wnb 

Gebiedendeel (Natura 
2000-gebied) Soortendeel 

 Dikkkopschildpad Nee 
Wnb, BNatSchG en 

OSPAR 
n.v.t. Art 3.5, 3.6 

Amfibieën  n.v.t. Nee Wnb n.v.t. Art 3.10, 3.11 

Ongewervelden n.v.t. Nee Wnb n.v.t. Art 3.10, 3.11 

Plankton n.v.t. Ja KRM n.v.t. n.v.t. 

Bodemdieren 

Noordkromp Nee OSPAR n.v.t. n.v.t. 

Platte oester Ja OSPAR n.v.t. n.v.t. 

Purperslak Nee OSPAR n.v.t. n.v.t. 
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6 Beschrijving van de effecten 

6.1 Inleiding 
Om vast te stellen welke effecten op beschermde habitattypen en soorten relevant kunnen zijn, is gebruik 
gemaakt van de effectenindicator21 en de inventarisatie van mogelijke gevolgen van offshore olie en gas-
activiteiten (Tamis et al., 2011). Op basis hiervan zijn de volgende storingsfactoren relevant: 
 Verstoring door geluid en trillingen (bovenwatergeluid en onderwatergeluid) 

 Verstoring door aanwezigheid (licht en optische verstoring) 

 Verstoring bodem en verandering sediment dynamiek  

 Oppervlakteverlies 

 Vertroebeling 

 Verontreiniging 

 Elektromagnetische velden 

 Emissies naar de lucht 

 Bodemdaling 

 
Per verstoringsfactor worden de mogelijke effecten per soortgroep beschreven en wordt aangegeven of 
significante effecten wel of niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. De beoordeling van de effecten 
van activiteiten waarvan significante effecten op voorhand niet kunnen worden uitgesloten vindt plaats in de 
Passende beoordeling (Hoofdstuk 7) en de Quick scan (Hoofdstuk 8). 

6.2 Verstoring door geluid en trillingen 
Onnatuurlijke geluidsbronnen en menselijke activiteiten die trillingen veroorzaken (zoals boren en heien) 
kunnen leiden tot verstoring door geluid en trillingen. Dit betreft zowel verstoring door geluid boven water 
als onder water. Bovenwatergeluid is met name relevant voor vogels omdat vogels een gebied met een te 
hoge geluidsverstoring mijden. Onderwatergeluid is met name relevant voor zeezoogdieren, maar  ook voor 
duikende vogels, vissen en bodemdieren.  
 
De belangrijkste geluidsbronnen zijn het fakkelen tijdens het boren, het heien van de conductors, de veran-
keringspalen van het productieplatform en transportbewegingen door helikopters en schepen. Daarnaast is 
het VSP-onderzoek na afloop van een aantal proefboringen een belangrijke geluidsbron, hiermee worden 
de doorboorde aardlagen gedetailleerd in kaart gebracht. Het boorplatform wordt niet geheid maar wordt 
met zijn poten op het zeebed geplaatst. De plaatsing van het boorplatform is daarom geen belangrijke ge-
luidsbron. 

 Bovenwatergeluid  
Tijdens de verschillende fases van de voorgenomen activiteit wordt bovenwatergeluid geproduceerd. In 
Tabel 6-1 is een overzicht opgenomen van de afstanden waarop een geluidsniveau van 60 dB kan worden 
gehoord, dit is het niveau waarop zeevogels een gebied gaan mijden. De afstanden zijn gebaseerd op 
metingen van dezelfde type activiteiten in al uitgevoerde projecten (Bovenwatergeluid, 2020). Uit het over-
zicht blijkt dat het heien van de verankeringspalen en de conductors en het vliegen met helikopters de 
grootste verstoringscontouren veroorzaken.  

 
21  https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicator.aspx?subj=effectenmatrix 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicator.aspx?subj=effectenmatrix
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Tabel 6-1 Afstand van de bron tot geluidcontouren LAeq,24u in dB(A) voor de afzonderlijke activiteiten 

Activiteit Onderscheidenlijke varianten Tijdsduur Afstand contour 60 dB(A) 
LAeq,24u 

Aanleg faciliteiten    

Plaatsen productieplatform 

 Heien verankeringspalen 

 Werkschepen 

 

 

 

 

2 dagen 

2 weken 

 

600 m 

100 m 

Aanleg leiding en kabel  

 Werkschepen 

 

 

 

2 weken 

 

200 m 

Boren putten met boorplatform    

Heien conductors (12x)  
12 dagen (in to-
taal) 

850 m 

Boren putten (12x) 

Elektrificatie boorplatform 
3-4 jaar (in to-
taal) 

190 m 

Eigen opwekking boorplatform 
3-4 jaar (in to-
taal) 

210 m 

Fakkelen (maximaal 24x)  Max 24 * 1 dag 200 m 

Gasproductie    

Productie-installaties 
Elektrificatie productieplatform 20 jaar 125 m 

Eigen opwekking boorplatform 20 jaar 160 m 

Transporten    

Schepen  Periodiek 100 m 

Helikopters  Periodiek 1700 m 

 

6.2.1.1 Boorfase en productie 
In Tabel 6-2 is de afstand van de 60 dB contour van het gecombineerde geluid van het boren en het produ-
ceren weergegeven voor de variant van een geëlektrificeerd platform en de variant met eigen opwekking 
van stroom. De 60 dB contour is gehanteerd in verband met de gevoeligheid van vogels voor bovenwater-
geluid vanaf 60 dB. Een geëlektrificeerd platform is enigszins stiller dan een platform met eigen opwekking 
omdat daarop installaties staan voor de eigen energievoorziening (zoals een gasmotor en gasturbine) die 
geluid uitstralen. 
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Tabel 6-2: Afstand van de bron tot geluidcontouren LAeq,24u in dB(A) voor de combinatie van boren en produceren bij de verschil-
lende varianten 

Boorplatform Productieplatform Geluidcontour 60 dB(A) LAeq,24u 

Elektrificatie Elektrificatie 220 m 

Eigen opwekking Elektrificatie 240 m 

Eigen opwekking Eigen opwekking 250 m 

 
Met een verstoringsafstand van 250 m wordt een gebied van 20 ha (0,2 km2, 0,03% van de Borkumse 
Stenen) verstoord door cumulatie van het geluid tijdens boren en produceren. Van deze cumulatie is alleen 
sprake tijdens de boorfase (3-4 jaar) en bij gelijktijdig boren en produceren. Als alleen geproduceerd wordt 
tijdens de productiefase is het verstoorde gebied kleiner: 5 ha bij elektrificatie en 8 ha bij eigen opwekking 
van energie. 

Effecten op zeezoogdieren 
Bovenwater geluid is niet merkbaar onder water waardoor er geen effecten zijn op bruinvissen (Tamis et 
al., 2011). Zeehonden bevinden zich rond het platform met name onder water omdat er geen natuurlijke 
rustplaatsen in de buurt zijn. Ze komen af en toe boven water om adem te halen en kunnen dan verstoord 
worden, maar dit is minimaal waardoor significante effecten op zeehonden op voorhand zijn uitgesloten. 

Effecten op vogels 
Volgens Tamis et al. (2011) zijn meeuwen en de zeekoet nauwelijks gevoelig voor bovenwatergeluid en 
roodkeelduiker, parelduiker, eider, topper en zwarte zee-eend beperkt gevoelig.  
 
Duikende zee-eenden zoals eider, topper en zwarte zee-eend zouden tijdens de winter kunnen voorkomen 
in de omgeving van het platform, maar dat zal sporadisch zijn omdat de waterdiepte rond het platform 20-
27 m is. Duikende eenden bevinden zich met name in gebieden waar ze makkelijk op bodemdieren kunnen 
duiken (zie paragraaf 5.3.3). Zwarte zee-eenden hebben bijvoorbeeld een voorkeur voor een waterdiepte 
van 9-13 m, vanwege de energie die het kost om te duiken en de grootte van de prooi (De Mesel et al., 
2011). Ze komen dus voornamelijk in de kustzone voor en het verstoorde gebied is klein (0,03% van de 
Borkumse Stenen), waardoor er geen effect op de populatie zal optreden. Significante effecten op eider, 
topper en zwarte zee-eend kunnen op voorhand worden uitgesloten. 
 
Duikende viseters zoals roodkeelduiker, parelduiker, zeekoet en alk kunnen in lage aantallen voorkomen in 
het gebied rond het platform, met name in de winter. Het gebied dat wordt verstoord is relatief klein (0,03% 
van de Borkumse Stenen), en er zijn voldoende mogelijkheden om uit te wijken naar andere gebieden, 
waardoor een significant effect op voorhand kan worden uitgesloten.  

6.2.1.2 Heien 
Bij het heien van de verankeringspalen van het platform is er sprake van een verstoringsafstand van 600 m 
(gedurende maximaal twee weken) en door het heien van de conductors van een verstoringsafstand van 
850 m (gedurende twaalf keer een dag in een periode van 3-4 jaar), uitgaande van de 60 dB contour. Er 
wordt tijdelijk een oppervlak van maximaal 201 ha (2 km2, dit is 0,3% van de Borkumse Stenen) verstoord. 

Effecten op zeezoogdieren 
Bovenwater geluid is niet merkbaar onder water waardoor er geen effecten zijn op bruinvissen (Tamis et 
al., 2011). Zeehonden bevinden zich rond het platform met name onder water omdat er geen rustplaatsen 
in de buurt zijn. Ze komen af en toe boven water om adem te halen en kunnen dan verstoord worden, maar 
dit is minimaal waardoor effecten op zeehonden op voorhand zijn uitgesloten. 
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Effecten op vogels 
Volgens Tamis et al. (2011) zijn meeuwen en de zeekoet nauwelijks gevoelig voor bovenwatergeluid en 
roodkeelduiker, parelduiker, eider, topper en zwarte zee-eend beperkt gevoelig.  
 
Zoals is aangegeven in paragraaf 6.2.1.1 komen duikende zee-eenden zoals eider, topper en zwarte zee-
eend sporadisch voor in het gebied rond het platform, daarnaast wordt er een klein gebied verstoord (0,3%). 
Effecten op eider, topper en zwarte zee-eend kunnen op voorhand worden uitgesloten. 
 
Duikende viseters zoals roodkeelduiker, parelduiker, zeekoet en alk kunnen in lage aantallen voorkomen in 
het gebied rond het platform, met name in de winter. Het gebied dat wordt verstoord is relatief klein (0,3% 
van de Borkumse Stenen), het is tijdelijk en er zijn voldoende mogelijkheden om uit te wijken naar andere 
gebieden, waardoor een effect op voorhand kan worden uitgesloten. 

6.2.1.3 Helikopters  
Helikoptervluchten hebben een hoge geluidsproductie, maar dat is kortdurend. Het 60 dB(A)-geluidsniveau 
van een helikopter tijdens het stijgen en kruisvlucht ligt op 1000 m en tijdens het landen op 1700 m afstand 
(Bovenwatergeluid, 2020). Daardoor wordt een oppervlak van 1100 ha (11 km2) verstoord (< 2% van de 
Borkumse Stenen). Tijdens de boorfase vliegen er maximaal zes helikopters per week naar het platform en 
tijdens de productiefase iets meer dan één helikopter per week bij eigen opwekking van energie en minder 
dan één helikopter per week bij elektrificatie. 

Effecten op zeezoogdieren 
Wanneer geluid van helikopters over gaat van lucht naar water wordt een groot deel van de geluidsenergie 
gereflecteerd door het water. Wanneer hoog gevlogen wordt is het geluid al bijna helemaal afgenomen 
wanneer het bij het water aankomt. Bij laagvliegende helikopters zal er meer geluidsenergie in het water 
terechtkomen, maar doordat ze zich snel voortbewegen is dit van heel korte duur (Castellote et al., 2019). 
Verstoring door geluid boven water is voor de bruinvis niet relevant doordat de soort zich voor het grootste 
gedeelte van de tijd onder water bevindt (Tamis et al., 2011). 
 
Grijze en gewone zeehond zijn vooral langere tijd boven water als zij uitrusten op de zandbanken. Op open 
zee, tijdens hun foerageertochten, zwemmen ze grote afstanden en zijn dan zeer mobiel. Ze worden met 
name verstoord wanneer ze zich op de zandbanken bevinden. 
 
Het is vanuit Den Helder of Eemshaven onmogelijk de Noordzeekustzone of de Waddenzee geheel te ver-
mijden. Conform de Natura 2000-beheerplannen Noordzeekustzone en Waddenzee mag er boven gesloten 
(artikel 2.5) gebieden niet lager gevlogen dan 450 meter. Boven deze hoogte kunnen significante effecten 
worden uitgesloten.  
 
Variant haven Eemshaven 
Uit de Passende beoordeling helikopter start- en landingsplaats Eemshaven (Jonker, 2016) blijkt dat de 
effecten van de helikopter start- en landingsplaats zijn beperkt tot de directe omgeving van de Eemshaven 
en ter hoogte van de vliegroute. Zodra de helikopters een vlieghoogte van meer dan 450 m hebben bereikt 
zijn effecten door verstoring uitgesloten. Doordat de helikopters een zo kort mogelijke route van de helikop-
ter start- en landingsplaats tot de vaargeulen nemen zijn de effecten door verstoring in de Waddenzee 
beperkt. De helikopters vliegen niet boven rustgebieden van zeehonden waardoor effecten in de Wadden-
zee en de Noordzeekustzone zijn uitgesloten.  
 
In de passende beoordeling voor de helikopterstart- en landingsplaats Eemshaven is uitgegaan van 30 
helikoptervluchten per dag, voor de gasboring is er tijdens de boorfase sprake van maximaal 6 helikopters 
per week en tijdens de productiefase van minder dan één helikopter per week. Er is dus geen sprake van 
een substantiële toename in het aantal vluchten ten opzichte van het aantal vluchten dat al plaatsvindt, 
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waardoor significante effecten op zeehonden in de Waddenzee en de Noordzeekustzone door de gasboring 
op voorhand kunnen worden uitgesloten. 
 
Variant luchthaven de Kooy (Den Helder) 
Uit de beoordeling Wnb bij het MER militaire luchthaven de Kooy (waarin ook burgerluchtvaart met helikop-
ters is meegenomen) blijkt dat effecten van helikoptervluchten op zeezoogdieren in omliggende Natura 
2000-gebieden kunnen worden uitgesloten (Zweers & den Held, 2017). In de toetsing van luchthaven de 
Kooy wordt er van 27.000 vliegbewegingen per jaar door groot verkeer (helikopters en vast vleugelvliegtui-
gen) uitgegaan, tijdens de boorfase is er sprake van maximaal zes helikopters per week (156 helikopter-
vluchten per jaar) en tijdens de productiefase circa één helikopter per week (40-62 helikoptervluchten per 
jaar). Er is dus geen sprake van een substantiële toename (< 1%) in het aantal vluchten ten opzichte van 
het aantal vluchten dat al plaatsvindt, waardoor significante effecten op zeehonden in de Waddenzee en de 
Noordzeekustzone door de gasboring op voorhand kunnen worden uitgesloten. 

Effecten op vogels 
Vogels worden verstoord door het geluid van helikopters en er is sprake van optische verstoring (paragraaf 
6.3.2). Het effect van helikopters op vogels is zeer afhankelijk van de omstandigheden: de periode van het 
jaar, of er regelmatig of zeer onregelmatig wordt gevlogen, of er in een rechte lijn wordt gevlogen of cirkel-
bewegingen worden gemaakt, etc. Bij regelmatige vluchten kan er gewenning optreden (Smit, 2004). Uit 
verschillende onderzoeken (Smit et al., 2008; Bruderer & Komenda-Zehnder, 2005) blijkt dat bij een vlieg-
hoogte van 450 m of hoger verstoring van vogels door overvliegende helikopters verwaarloosbaar is. 
 
Conform de Natura 2000-beheerplannen Noordzeekustzone en Waddenzee mag er boven deze gebieden 
niet lager gevlogen dan 450 meter en boven gesloten gebieden (artikel 2.5) in sommige periodes helemaal 
niet.  
 
Variant haven Eemshaven 
Uit de Passende beoordeling helikopter start- en landingsplaats Eemshaven (Jonker, 2016) blijkt dat de 
effecten van de helikopter start- en landingsplaats beperkt zijn tot de directe omgeving van de Eemshaven 
en ter hoogte van de vliegroute tijdens het vliegen onder de 450 m hoogte. Zodra de helikopters een vlieg-
hoogte van meer dan 450 m hebben bereikt zijn effecten door verstoring uitgesloten. Doordat de helikopters 
een zo kort mogelijke route van de helikopter start- en landingsplaats tot de vaargeulen nemen zijn de 
effecten door verstoring in de Waddenzee beperkt. De helikopters vliegen niet boven hoogwatervluchtplaat-
sen en belangrijke foerageergebieden waardoor effecten in de Waddenzee zijn uitgesloten.  
 
In de passende beoordeling voor de helikopter start- en landingsplaats Eemshaven is uitgegaan van 30 
helikoptervluchten per dag, voor de gasboring is er tijdens de aanlegfase sprake van maximaal zes helikop-
ters per week en tijdens de productiefase van circa één helikopter per week. Er is dus geen sprake van een 
substantiële toename in het aantal vluchten ten opzichte van het aantal vluchten dat al plaatsvindt, waardoor 
significante effecten op vogels in de Waddenzee en de Noordzeekustzone door de gasboring op voorhand 
kunnen worden uitgesloten. Bij het landen op het platform zal lager dan 450 m worden gevlogen. Uitgaande 
van een verstoringsafstand van 1.700 m en een aanvliegafstand onder de 450 m van 1 zeemijl wordt een 
gebied van 1100 ha (11 km2) verstoord in de Borkumse Stenen (< 2%).  
 
Variant luchthaven De Kooy (Den Helder) 
Uit de beoordeling Wet natuurbescherming bij het MER militaire luchthaven de Kooy (waarin ook burger-
luchtvaart met helikopters is meegenomen) blijkt dat effecten van helikoptervluchten op vogels in omlig-
gende Natura 2000-gebieden (Noordzeekustzone, Waddenzee) kunnen worden uitgesloten (Zweers & den 
Held, 2017). In de toetsing van luchthaven de Kooy wordt er van 27.000 vliegbewegingen per jaar door 
groot verkeer (helikopters en vast vleugelvliegtuigen) uitgegaan, tijdens de boorfase is er sprake van maxi-
maal zes helikopters per week (156 per jaar) en tijdens de productiefase van minder of iets minder dan één 
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helikopter per week (40-62 per jaar). Er is dus geen sprake van een substantiële toename (<1%) in het 
aantal vluchten ten opzichte van het aantal vluchten dat al plaatsvindt, waardoor significante effecten op 
vogels in de Waddenzee en de Noordzeekustzone door de gasboring op voorhand kunnen worden uitge-
sloten. Uitgaande van een verstoringsafstand van 1.700 m en een aanvliegafstand onder de 450 m van 1 
zeemijl wordt een gebied van 1100 ha (11 km2) verstoord in de Borkumse Stenen (< 2%).  
 
Beide varianten 
Zoals is aangegeven in paragraaf 6.2.1.1 komen duikende zee-eenden zoals eider, topper en zwarte zee-
eend sporadisch voor in het gebied rond het platform. Roodkeelduiker, parelduiker, eider, topper en zwarte 
zee-eend zijn beperkt gevoelig voor geluid en mogelijk zeekoet en alk.Effecten op eider, topper en zwarte 
zee-eend kunnen op voorhand worden uitgesloten. 
 
Duikende viseters zoals roodkeelduiker, parelduiker, zeekoet en alk kunnen in lage aantallen voorkomen in 
het gebied rond het platform, met name in de winter (zie paragraaf 5.3.3). Het gebied dat wordt verstoord 
is relatief klein (< 2% van de Borkumse Stenen) en er zijn voldoende mogelijkheden om uit te wijken naar 
andere gebieden, waardoor een effect op voorhand kan worden uitgesloten. 
 

6.2.1.4 Schepen 
Tijdens alle fases van het project worden schepen gebruikt voor het vervoeren van materialen en mensen. 
Schepen veroorzaken een continu geluid dat voornamelijk door de schroef en de machinekamer geprodu-
ceerd wordt. De mate van geluid hangt af van de snelheid, de stuurbewegingen en de belading. Tijdens de 
boorfase varen er ongeveer vier schepen per week naar het plangebied wanneer het boorgruis wordt ge-
loosd, er zijn zeven extra vaarten nodig per boring als het boorgruis wordt afgevoerd. Tijdens de productie-
fase gaat het om twee schepen per maand bij eigen opwekking van energie en iets meer dan één schip per 
maand bij elektrificatie. Wanneer er onderhoud nodig is, kan dit iets vaker zijn. De schepen zullen in beide 
varianten (Eemshaven en Den Helder) zoveel mogelijk gebruikmaken van de scheepvaartroutes, dit is al-
leen niet mogelijk voor het laatste stuk naar het plangebied (zie ook 6.2.2.1). 
 
Effecten op vogels 
Duikende zee-eenden en viseters zijn gevoelig voor optische verstoring door schepen (Tamis et al., 2011). 
Zoals is aangegeven in paragraaf 6.2.1.1 komen duikende zee-eenden zoals eider, topper en zwarte zee-
eend sporadisch voor in het gebied rond het platform. Mogelijk komen ze wel voor in het gebied waar de 
pijpleiding wordt aangelegd, daar is de waterdiepte geringer. De aanleg van de pijpleiding door middel van 
schepen duurt echter één tot twee weken, waardoor effecten op voorhand kunnen worden uitgesloten. 
 
Duikende viseters zoals roodkeelduiker, parelduiker, zeekoet en alk kunnen in lage aantallen voorkomen in 
het gebied rond het platform, met name in de winter. Het gebied dat wordt verstoord is relatief klein omdat 
er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de scheepvaartroutes, waardoor een effect op voorhand kan 
worden uitgesloten. 

6.2.1.5 Conclusie 
 Significante effecten van bovenwatergeluid tijdens alle fases van het project op zeezoogdieren en vo-

gels in Nederland en Duitsland kunnen op voorhand worden uitgesloten en worden in deze de pas-
sende beoordeling als onderdeel van deze Natuurtoets  niet verder onderzocht.  

6.2.2 Onderwatergeluid  
Onder water verplaatst geluid zich 4,5 keer sneller dan in lucht: circa 1.500 m/s in water tegen circa 340 
m/s in lucht (Dol & Ainslie, 2012). Ook verschilt de geluidsintensiteit in water en lucht; geluidsmetingen in 
lucht en water moeten daarom worden gecorrigeerd. Een meting van geluid uit een geluidsbron zal onder 
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water ongeveer 62 dB hoger zijn dan een meting in lucht (Cummings & Brandon, 2004). De voortplanting 
van geluid onderwater is onder andere afhankelijk van de waterdiepte en zeebodemsamenstelling, de wa-
tertemperatuur en het zoutgehalte. Voor de Noordzee geldt dat geluid rond de 100 Hz tot op tientallen 
kilometers waarneembaar is. Geluiden tussen de 1 en 10 kHz zijn in de Noordzee op enkele kilometers 
waarneembaar en geluiden boven de 100 kHz tot maximaal enkele meters (EZ, VROM, 2000). 
 
De ecologische effecten van onderwatergeluid hangen af van het type geluid en van de gevoeligheid van 
specifieke soorten. Twee typen onderwatergeluid kunnen organismen beïnvloeden: 

 Impulsief geluid (hoge geluidsniveaus, vaak van korte duur) zoals afkomstig van seismisch onderzoek 
en heien. Hiervoor zijn zeezoogdieren en vissen in het algemeen gevoelig. Belangrijke bronnen van 
impulsief onderwatergeluid bij het N05-A project zijn het heien van de conductors en verankeringspalen 
en het VSP-onderzoek. 

 Continu geluid zoals afkomstig van baggeren, scheepvaart en energie-installaties. Bruinvissen nemen 
vooral hoger frequent geluid (tussen de 10kHz - 100 kHz) waar en hebben veel minder last van lager 
frequent geluid. Zeehonden hebben een iets lager maar vergelijkbaar gehoorbereik (tussen 0,075 en 75 
kHz). Vissen zijn in het algemeen gevoeliger voor laagfrequent continu geluid. Bronnen van continu 
onderwatergeluid bij N05-A zijn uitstraling van geluid van de installaties op de platforms via de onderwa-
terconstructie, het boren van de putten en scheepvaart. Ook het ingraven van de leiding en kabel kan 
onderwatergeluid veroorzaken, vooral bij het jetten. 

 

6.2.2.1 Schepen 
Tijdens alle fases van het project worden schepen gebruikt voor het vervoer van materialen en mensen. 
Schepen veroorzaken een continu geluid dat voornamelijk door de schroef en de machinekamer geprodu-
ceerd wordt. De mate van geluid hangt af van de snelheid, of er gemanoeuvreerd wordt of niet en van de 
belading. Tijdens de boorfase varen er ongeveer vier schepen per week naar het plangebied wanneer het 
boorgruis wordt geloosd, er zijn zeven extra vaarten nodig per boring als het boorgruis wordt afgevoerd. 
Tijdens de productiefase gaat het om twee schepen per maand bij eigen opwekking van energie en iets 
meer dan één schip per maand bij elektrificatie. Het gaat om iets meer schepen wanneer er sprake is van 
onderhoudswerkzaamheden. 
 
De schepen zullen in beide varianten (Eemshaven en Den Helder) zoveel mogelijk gebruikmaken van de 
scheepvaartroutes of veelgebruikte geulen (zie Figuur 6-1. Daardoor is er nauwelijks sprake een toename 
in onderwatergeluid buiten de scheepvaartroutes en het onderwatergeluid binnen de scheepvaartroutes is 
verwaarloosbaar ten opzichte van het al aanwezige achtergrondgeluid. Effecten op vissen, zeezoogdieren 
en vogels door onderwatergeluid van schepen die worden gebruikt voor de voorgenomen activiteit zijn uit-
gesloten. 
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Figuur 6-1 Scheepvaartverkeer (gemeten met AIS) in de buurt van de locatie van het platform in januari 2017 (bron: Marin) 
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6.2.2.2 Heien en VSP 
Heien van de verankeringspalen van het platform 
Tijdens de aanlegfase wordt het productieplatform geplaatst, waarbij zes verankeringspalen in de zeebo-
dem worden geheid. Dit duurt maximaal 2 dagen en er wordt een hamer gebruikt met een maximale slag-
kracht van 1200 kJ. Deze heihamer wordt maximaal op 50% van zijn vermogen gebruikt. Door TNO is 
berekend dat er op 750 m van de bron een maximale waarde van SEL22 171 dB re 1 µPA2S wordt gepro-
duceerd door het heien van de verankeringspalen van platform N05-A (de Jong et al., 2020). In Tabel 6-3 
is per gebied en per geluidsniveau aangegeven hoeveel oppervlak er wordt verstoord door het heien van 
de verankeringspalen.  
 

Tabel 6-3 Verstoord oppervlak (ha) per gebied voor de verschillende relevante geluidscontouren (heien verankeringspalen) 

Gebied (ha) 140 dB 145 dB 150 dB 155 dB 160 dB 165 dB 170 dB 175 dB 

Noordzeekustzone 0 0 0 0 0 0 0 0 

Waddenzee 0 0 0 0 0 0 0 0 

Borkumse Stenen 29.365 17.736 10.002 4.545 1.927 645 153 9 

Oesterbankherstelproject 1 1 1 1 1 1 0 0 

Borkum-Riffgrund 7.839 3.292 679 67 0 0 0 0 

Niedersächsisches Wattenmeer und 
angrenzendes Kűstenmeer 

5.166 3.553 1.869 423 0 0 0 0 

Niedersächsisches Wattenmeer 68 0 0 0 0 0 0 0 

Heien van de conductors 
Voorafgaande aan de boringen worden de conductors - zware metalen buizen met een diameter van 0,8 
meter enkele tientallen meters in de bodem geheid. Tijdens het heiproces wordt impulsgeluid geproduceerd 
met verschillende frequenties. Het impulsgeluid heeft voornamelijk een lage frequentie van 10 Hz tot 10 
kHz, hoewel ook hogere frequenties voorkomen. Het heien van een conductor duurt gemiddeld 8 tot 12 uur 
bij een frequentie van maximaal vijftig slagen per minuut. De hamer die voor het heien van de conductor 
wordt gebruikt heeft een maximale slagkracht van 90 kJ. Door TNO is berekend dat op een afstand van 750 
m van de bron een maximale waarde van SEL 164 dB re 1 µPA2S wordt geproduceerd door het heien van 
de conductors (de Jong et al., 2020). In Tabel 6-4 is per gebied en per geluidsniveau aangegeven hoeveel 
oppervlak er wordt verstoord door het heien van de conductors. 

Tabel 6-4 Verstoord oppervlak (ha) per gebied voor de verschillende relevante geluidscontouren (heien conductors) 

Gebied (ha) 140 dB 145 dB 150 dB 155 dB 160 dB 165 dB 170 dB 175 dB 

Noordzeekustzone 0 0 0 0 0 0 0 0 

Waddenzee 0 0 0 0 0 0 0 0 

Borkumse Stenen 5.355 3.288 1.870 322 77 0 0 0 

Oesterbankherstelproject 1 1 1 1 1 0 0 0 

Borkum-Riffgrund 97 3 0 0 0 0 0 0 

Niedersächsisches Wattenmeer 
und angrenzendes Kűstenmeer 

480 113 0 0 0 0 0 0 

Niedersächsisches Wattenmeer 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
22 Sound exposure level (SEL) is de totale geluidsenergie op een bepaalde locatie binnen een bepaalde tijd interval en wordt uitge-
drukt in re 1 µPa2s 
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Vertical seismic profiling (VSP) 
Tijdens de testperiode kan een aantal putten gedetailleerd worden onderzocht met behulp van Vertical 
Seismic Profiling (VSP). Het doel van dit VSP-onderzoek is om een nauwkeurig beeld te krijgen van de door 
deze putten doorboorde aardlagen en om deze te vergelijken met het beeld van eerder uitgevoerde seismi-
sche onderzoeken. Bij het VSP-onderzoek wordt een microfoon langzaam in het boorgat neergelaten. Ge-
lijktijdig sleept een onderzoekschip een airgun (een geluidsbron) boven de microfoon in het boorgat. Door-
dat het boorgat gedevieerd (schuin) is geboord vaart het onderzoekschip steeds verder van het platform 
weg. De airgun geeft om de twee tot drie minuten een signaal af. Dit geluid wordt vervolgens opgevangen 
door de microfoon in het boorgat. Op deze manier wordt de exacte diepte van de omringende aardlagen 
nauwkeurig in beeld gebracht. De verkregen informatie is waardevol voor de geologen om een beter begrip 
te krijgen van de geologie. Er zijn in totaal vijf VSP-onderzoeken voorzien die elk 1 dag duren, deze zijn 
weergegeven in Figuur 6-2. Door TNO is berekend dat er op een afstand van 750 m van de bron een 
maximale waarde van SEL 152 dB re 1 µPA2S wordt geproduceerd door de VSP-onderzoeken (de Jong et 
al., 2020). In Tabel 6-5 is per gebied aangegeven hoeveel oppervlak er wordt verstoord door de VSP-on-
derzoeken bij een geluidsniveau van 140 dB, in Tabel 6-6 bij een geluidsniveau van 150 dB. In dit geval 
konden alleen de oppervlaktes voor deze geluidscontouren worden berekend. 
 

Tabel 6-5 Verstoord oppervlak (ha) per gebied bij geluidsniveau 140 dB (VSP-onderzoek) 

Gebied (ha) VSP 1 VSP 2 VSP 3 VSP 4 VSP 5 

Noordzeekustzone 0 0 0 0 0 

Waddenzee 0 0 0 0 0 

Borkumse Stenen 3.210 2.025 1.933 2.790 5.472 

Oesterbankherstelproject 1 1 1 1 1 

Borkum-Riffgrund 431 0 0 0 0 

Niedersächsisches Wattenmeer 
und angrenzendes Kűstenmeer 

19 746 1.370 1.456 37 

Niedersächsisches Wattenmeer 0 0 0 0 0 

 
Tabel 6-6 Verstoord oppervlak (ha) per gebied bij geluidsniveau 150 dB (VSP-onderzoek) 

Gebied (ha) VSP 1 VSP 2 VSP 3 VSP 4 VSP 5 

Noordzeekustzone 0 0 0 0 0 

Waddenzee 0 0 0 0 0 

Borkumse Stenen 410 226 206 270 1.046 

Oesterbankherstelproject 1 0 0 0 0 

Borkum-Riffgrund 0 0 0 0 0 

Niedersächsisches Wattenmeer 
und angrenzendes Kűstenmeer 

0 0 105 145 0 

Niedersächsisches Wattenmeer 0 0 0 0 0 
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Figuur 6-2 Trajecten van de vijf VSP-onderzoeken 
 
Effecten op habitattypen en bodemdieren 
Het is onduidelijk op welke manier bodemdieren gebruik maken van geluid. Sommige soorten kunnen zich 
oriënteren door gebruik te maken van omgevingsgeluid (soundscaping), of kunnen predatoren horen/voelen 
aankomen. Uit onderzoek blijkt dat de larve van de Amerikaanse oester Crassostrea virginica geluid van 
een oesterriff kan detecteren om op die manier geschikt habitat te kunnen vinden om zich te vestigen (Lillis 
et al., 2013). Het is onbekend of de soorten in de Noordzee hetzelfde gedrag vertonen. Van een aantal 
schelpdieren zoals de gewone mossel (Mytilus edulis) en de Japanse oester (Crassostrea gigas) is bekend 
dat ze geluiden tussen de +/- 5 en 500 Hz goed kunnen waarnemen (Roberts et al., 2015; Charifi et al., 
2017) en van o.a. het nonnetje (Limecola balthica), de kokkel (Cerastoderma edule) en de Amerikaanse 
zwaardschede (Ensis leei) is bekend dat ze op geluid reageren. Wanneer schelpdieren bloot worden gesteld 
aan impulsgeluid is een veel voorkomende reactie het sluiten van de schelp of terugtrekken in de bodem.  
 
Er is weinig bekend over de impact van antropogeen onderwatergeluid op bodemdieren. Blootstelling zou 
een schrikreactie (sluiten van de schelp) kunnen veroorzaken waardoor bodemdieren beperkt worden in 
hun foerageergedrag, wat bij frequente herhaling zou kunnen leiden tot een afname van de conditie. Deze 
schrikreactie is vergelijkbaar met de reactie op passerende organismen (bijv. predatoren) en hogere sedi-
ment concentraties in de waterkolom, zoals bij een storm. Daarnaast zou het kunnen dat larven minder 
goed een geschikt habitat kunnen vinden omdat de geluiden van het rif gemaskeerd worden. De Japanse 
oester kan een geluidspuls van 120 dB re 1 µPa2s waarnemen (Charifi et al., 2017), maar dat betekent niet 
dat de oester daar hinder van ondervindt. Het is niet bekend of er gewenning optreedt en hoe snel. Aange-
zien veel omgevingsgeluiden, zoals golfslag en stroming in dezelfde frequenties tot wel 120 dB re 1 µPa2s 
kunnen veroorzaken (en bij storm nog hoger) is het niet waarschijnlijk dat bodemdieren hier hinder van 
ondervinden. Bovendien vormen havens en windmolens in de praktijk voor veel soorten ook geschikt 
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habitat, terwijl de geluidsniveaus daar hoog zijn; op enkele meters afstand kunnen vrachtschepen tot wel 
180 dB re 1 µPa2s onderwatergeluid produceren (continu geluid).  
 
Uit het onderzoek van Solan et al. (2016) blijkt dat de Filipijnse tapijtschelp (Venerupis philippinarum) na 
blootstelling aan continu of impulsgeluid van 150 dB re 1 µPa2s een stressreactie vertoont (uit de bodem 
omhoogkomen en kleppen sluiten). De onderzoekers benadrukken dat dergelijke reacties ook de bio-geo-
chemische processen (zoals omwerking van sediment) van de schelpdieren stopzetten en daardoor gevol-
gen kunnen hebben op het gehele ecosysteem. De Noorse kreeft (Nephrops norvegicus) werd bij blootstel-
ling aan hetzelfde geluid minder actief. De draadarmige slangster (Amphiura filiformis) vertoonde nauwelijks 
gedragsveranderingen. Na zeven dagen blootstelling werd in geen van de drie soorten veranderingen in de 
conditie aangetroffen. 
 
Er zijn (sub)-lethale effecten van onderwatergeluid aangetoond voor kreeft (Day et al., 2016), inktvis (André 
et al., 2011) en tweekleppigen (Charifi et al., 2017; 2018; Day et al., 2016; 2017). Op basis van (veld)on-
derzoek met een mantelschelp (Pecten fumatus) blijkt dat het effect van seismisch onderzoek op schelp-
dierpopulaties significant verhoogde mortaliteit tot gevolg kan hebben (Day et al., 2016; 2017). Daarbij moet 
worden vermeld dat de airguns die worden gebruikt voor seismisch onderzoek veel zwaarder zijn en verder 
reiken dan de geluidsbronnen die voor de voorgenomen activiteit worden gebruikt.  
 
Japanse oesters (Magallana gigas) kunnen geluid waarnemen van onder andere scheepvaart, seismisch 
onderzoek, heien, boren en windturbines (Charifi et al., 2017). Bij langdurige blootstelling van Japanse oes-
ters aan scheepvaartgeluid (14 dagen) was een verminderde activiteit (o.a. filtratie, klepbeweging) en groei 
waargenomen (Charifi et al., 2018). 
 
Er zijn geen eenduidige verstoringsafstanden bekend waarbinnen bodemfauna verstoord kan worden. Vol-
gens het onderzoek van Solan et al (2016) veroorzaakt een geluidniveau van SEL 150 dB re 1 µPa2s of 
hoger een negatief effect. Wanneer er van deze 150 dB wordt uitgegaan wordt er in totaal door het heien 
van de verankeringspalen van het platform een oppervlak van 12.551 ha verstoord. Er wordt 679 ha (0,1%) 
verstoord in Natura 200-gebied Borkum-Riffgrund en 10.002 ha (17%) van de Borkumse Stenen. Ook het 
oesterbankherstelproject valt binnen de 150 dB contour, het geluidsniveau is daar 169 dB (de Jong et al., 
2020). In de andere gebieden vindt geen verstoring plaats door het heien van de verankeringspalen.  
Door het heien van de conductors wordt er in totaal een oppervlak van 1.871 ha verstoord. Er vindt geen 
verstoring plaats van Natura 2000-gebieden, er wordt 1.870 ha (3%) verstoord in de Borkumse Stenen. Ook 
het oesterbankherstelproject valt binnen de 150 dB contour, het geluidsniveau is daar 161 dB. 
Het VSP-onderzoek met het grootste verstoorde oppervlak is VSP5 met 1.107 ha, waarvan 1.046 ha (2%) 
in de Borkumse Stenen. Het oesterbankherstelproject valt binnen de 150 dB contour van VSP 1, het ge-
luidsniveau is daar 152 dB. Het oesterbankherstelproject wordt niet door de andere VSP-onderzoeken be-
invloed. In een aantal gevallen vindt mogelijk een verstoring van bodemdieren en daarmee van habitattypen 
plaats. 
 

Gebied  Heien verankeringspalen Heien conductors VSP1 

Borkumse Stenen 17% 3% 2% 

Oesterbankherstelproject 100% 100% 100% 

Borkum-Riffgrund 0,1% 0 0 

Totaal verstoord oppervlak 12.551 ha 1.871 ha - 

 
Effecten van onderwatergeluid door heien van de verankeringspalen van het platform op bodemdieren in 
de Borkumse Stenen, op habitattypen in Borkum-Riffgrund en op het oesterbankherstelproject zijn op voor-
hand niet uit te sluiten. Ook zijn de effecten van het heien van de conductors en het uitvoeren van de VSP-
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onderzoeken in de Borkumse Stenen en op het oesterbankherstelproject niet op voorhand uit te sluiten. 
Deze effecten worden nader beschouwd in hoofdstuk 7 en 8. De 150 dB geluidscontour overlapt niet met 
andere Natura 2000-gebieden, waardoor effecten hier kunnen worden uitgesloten.   

Effecten op vissen  
Vissen hebben geen extern gehoororgaan. Geluid, in de vorm van drukverschillen onder water, kan door 
vissen op verschillende manieren worden waargenomen (Thomsen et al., 2006). Er wordt onderscheid ge-
maakt in gehoorspecialisten, waartoe soorten behoren met een relatief lage gehoordrempel en hoge ge-
voeligheid voor geluid, en gehoorgeneralisten: soorten die geen zwemblaas hebben of waarbij speciale 
structuren voor een efficiënte geluidsoverdracht ontbreken. De meeste bodemvissen, zoals platvissen en 
grondels, zijn gehoorgeneralisten terwijl de meeste vissen die hoger in de waterkolom leven gehoorspecia-
listen zijn.  
 
Het (impuls)geluid dat bij heien wordt geproduceerd kan door sommige vissoorten worden waargenomen 
en tot gedragseffecten leiden. Fysieke of fysiologische effecten omvatten in theorie tijdelijke of permanente 
schade aan de zwemblaas, bloedvaten of het gehoorapparaat. Visseneieren kunnen bij hoge geluidniveaus 
ook effecten van onderwatergeluid ondervinden. (Van Damme et al., 2011). Zoals in de paragraaf over 
zeezoogdieren is genoemd blijkt uit een aantal publicaties dat vissen na blootstelling aan zeer hoge niveaus 
met aan heiklappen overeenkomend pulsgeluid geen of weinig schade oplopen (Bolle et al., 2012; Halvor-
sen et al. 2012a en b, Debusschere et al. 2014). 
 
In Popper et al. (2014) wordt aangegeven dat het risico op schade of sterfte door heien op volwassen vissen 
optreedt bij een geluidsniveau van meer dan SELss 174 dB re 1 µPa2s en dat er een effect optreedt op 
larven van vissen bij een geluidsniveau van meer dan SELss 187 dB re 1 µPa2s. Deze waarden worden 
door een Zweeds onderzoeksinstituut voorgesteld als toekomstige drempelwaarden voor heien (Popper & 
Hawkins, 2019). Vanuit de modelberekeningen die zijn uitgevoerd voor N05-A is de 175 dB contour be-
schikbaar. Het oppervlak dat door een geluidsniveau van 187 dB wordt verstoord is kleiner maar deze ge-
luidscontour is niet beschikbaar. Er wordt uitgegaan van het worst case-scenario met de 175 dB contour. 
De conductors hebben een maximaal geluidsniveau van 165 dB en de VSP-onderzoek van 155 dB, deze 
activiteiten hebben dus geen invloed op vissen. Er wordt 9 ha van de Borkumse Stenen verstoord door het 
heien van de verankeringspalen en in totaal wordt er 10 ha verstoord. In de Borkumse Stenen wordt daar-
mee < 0,02% van het gebied gedurende twee dagen verstoord. Dit is een zeer klein gebied en zijn vol-
doende uitwijkingsmogelijkheden voor alle voorkomende vissoorten. Significante effecten kunnen op voor-
hand worden uitgesloten. 
 
Effecten op zeezoogdieren 
Zeezoogdieren als bruinvissen en zeehonden zijn gevoelig voor (een deel van de) frequentie die gebruikt 
wordt bij een VSP-onderzoek en heien. De bruinvis heeft een gehoorbereik van 10.000 tot 150.000 Hz. 
Gewone en grijze zeehond horen het best bij frequenties tussen ongeveer 1.000 Hz. De gehoordrempel 
van de bruinvis is lager dan bij de zeehonden, wat betekent dat de bruinvis in zijn optimale gehoorgebied 
gevoeliger is voor geluid dan zeehonden. Zeezoogdieren zijn gevoelig voor het impulsgeluid van het heien 
omdat ze voor een belangrijk deel door middel van geluid foerageren en communiceren. Het geluid van het 
heien kan leiden tot verstoring van het foerageren en communiceren. Het dier verlaat dan het gebied en 
kan dat (tijdelijk) niet meer gebruiken. Daarnaast bestaat de kans dat het geluid tot fysieke of fysiologische 
effecten leidt, bestaande uit tijdelijke- of permanente gehoordrempelverschuiving en in het ergste geval 
verwondingen. Hoe dichter zeezoogdieren zich bevinden bij de geluidsbron, hoe groter de verstoring zal 
zijn, waarbij permanente gehoorschade (PTS = permanent threshold shift) het meest ingrijpende effect is, 
daarna tijdelijke gehoordrempelverschuiving (TTS = temporary threshold shift) en als laatste vermijding en 
gedragsverandering. 
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Voor het bepalen van effecten van onderwatergeluid op zeezoogdieren is een redeneerlijn opgesteld en 
opgenomen in het kader van de uitrol van windenergie op zee: Kader Ecologie en Cumulatie (KEC)23 (Heinis 
et al., 2019). Deze redeneerlijn is gebaseerd op effecten die bij de aanleg van windturbines op de Noordzee 
(via heien) aan de orde zijn. Om de Nederlandse effecten van het onderwatergeluid in dit project te bepalen, 
wordt aangesloten bij de methodiek van dit KEC.  
 
Nederland 
 
Geluidsnorm 
In KEC 3.0 (Heinis et al., 2019) is een uniforme geluidsnorm toegepast van 168 dB re 1 µPa2s (op 750 m 
afstand van de heilocatie) op de aanleg van windparken na 2023, transformatorplatforms en geofysische 
surveys. Deze drempelwaarde is bepaald om significante effecten op de bruinvispopulatie te voorkomen. 
Alhoewel deze norm officieel niet van toepassing is op andere activiteiten, is voor de voorgenomen activiteit 
wel getoetst aan deze geluidsnorm, op verzoek van het bevoegd gezag. In Tabel 6-7 zijn de maximale 
geluidsniveaus op 750 m afstand van de bron weergegeven voor de verschillende activiteiten. Daaruit blijkt 
dat de norm bij het heien van de verankeringspalen van het platform wordt overschreden met 3 dB. Er zijn 
mitigerende maatregelen nodig om deze overschrijding te voorkomen. 
 
Tabel 6-7 berekende maximale waarde van de ongewogen breedband SELss op 750 m afstand van de bron (de Jong et al., 2020) 

 Heien palen platform Heien conductors VSP-onderzoeken 

SELss op 750 m (dB re 1 µPa2s) 171 164 152 

 
Gehoorschade TTS en PTS 
Blootstelling aan impulsief onderwatergeluid kan leiden tot (tijdelijke of permanente) gehoordrempelverho-
ging (TTS/PTS) bij zeedieren. TTS treedt op door langdurige blootstelling aan een bepaald geluid, maar als 
het geluid stopt, zal het gehoor langzaam weer terugkomen. Bij PTS is de gehoordrempelverschuiving per-
manent. PTS dient voorkomen te worden. Activiteiten mogen niet leiden tot permanente schade aan zee-
zoogdieren.  
 
Het optreden van TTS en PTS wordt ingeschat op basis van de cumulatieve SELcum geluidsbelasting. Dit is 
de geluiddosis die de bruinvis en/of zeehond in totaal ontvangt als ze bloot worden gesteld aan pulsgeluid. 
Door TNO (2017) is een leidraad ontwikkeld voor het berekenen van effectafstanden voor het optreden van 
TTS en PTS voor seismische surveys. Omdat zeezoogdieren niet bij alle frequenties van onderwatergeluid 
waaraan ze bloot worden gesteld gevoelig zijn voor TTS en PTS wordt door het TNO (2017) en NMFS 
(2016) geadviseerd om een soort afhankelijke frequentieweging toe te passen. De drempelwaarden voor 
TTS en PTS staan in Tabel 6-8.  
 

Tabel 6-8 Drempelwaarde TTS en PTS bij bruinvis en zeehonden op basis van NMFS-frequentie gewogen SELcum (NMFS, 2016) 

 TTSonset PTS 

Bruinvis 140 dB re 1 µPa2s 155 dB re 1 µPa2s 

Zeehonden 170 dB re 1 µPa2s 185 dB re 1 µPa2s 

 
TTS en PTS zijn voor de voorgenomen activiteit niet berekend omdat er bij gasboringen standaard maatre-
gelen worden genomen om dit te voorkomen. Bij het heien van de verankeringspalen en de conductors en 
bij aanvang van de VSP-onderzoeken wordt een ADD en een soft start-procedure toegepast om perma-
nente schade bij zeezoogdieren en vissen als gevolg van onderwatergeluid te voorkomen. Dit betekent dat 

 
23 Het Kader Ecologie en Cumulatie bestaat uit een aantal delen. In deelrapport A staat de methodiek kort beschreven. In deelrap-
port B – zeezoogdieren, wordt in meer detail ingegaan op hoe effecten op zeezoogdieren, specifiek bruinvis, bepaald kunnen wor-
den.  
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de activiteiten met een laag bronvermogen worden opgestart, zodat zeezoogdieren en vissen voldoende 
tijd hebben om het door onderwatergeluid beïnvloede gebied te verlaten. In het KEC wordt ook gerekend 
met inzet van een ADD en een soft start als onderdeel van de procedure. 
 
Een zone van 500 meter rondom het boorplatform of de airguns zal, als het licht en de weersomstandighe-
den het toelaten, zowel op zicht door Marine Mammal Observers (MMO) als op geluid door middel van 
Passive Acoustic Monitoring (PAM) worden gemonitord op de aanwezigheid van zeezoogdieren. Wanneer 
het donker is, of de weersomstandigheden een visuele monitoring ineffectief maken, zal er alleen akoestisch 
gemonitord worden (PAM), hiermee worden clicks van bruinvissen tot 500 m opgevangen. 
 
Het MMO/PAM-team zal, voor er een geluidsbron wordt opgestart, minimaal 30 minuten lang observeren of 
er geen zeezoogdieren binnen de 500 meter zone zijn. Wanneer een zeezoogdier zich binnen de 500 meter 
zone bevindt, dan zal er gewacht worden met het opstarten van de airguns tot deze zich buiten de zone 
bevindt en daar minimaal 20 minuten buiten blijft. 
 
Door het toepassen van een ADD, soft start, MMO-ers en PAM kan worden uitgesloten dat er zich zeezoog-
dieren binnen 500 meter van de geluidsbron bevinden (heien en airguns). Op deze manier kan voorkomen 
worden dat PTS optreedt en dat TTS zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd doordat de zeezoogdieren het 
gebied verlaten.  
 
Verstoring 
We spreken van verstoring als bruinvissen en zeehonden een bepaald gebied gaan mijden ten gevolge 
van onderwatergeluid. Volgens de methodiek van het KEC (Heinis et al., 2019) wordt aangenomen dat 
bruinvissen en zeehonden worden verstoord wanneer ze blootgesteld worden aan heigeluid dat de vol-
gende drempelwaarden overschrijdt:  
• Bruinvis: ongewogen breedband 140 dB re 1 µPa2s 
• Zeehonden: Mpw-gewogen breedband 145 dB re 1 µPa2s 
 
Op basis van deze geluidscontouren is berekend welk oppervlak in totaal verstoord wordt voor bruinvissen 
en zeehonden (zie Tabel 6-9). Door de berekende verstoringsoppervlakte te vermenigvuldigen met de lo-
kale dichtheden van bruinvissen en zeehonden, wordt het aantal binnen de verstoringscontour mogelijk 
aanwezige bruinvissen en zeehonden berekend.  

Tabel 6-9 Berekende verstoringsoppervlakte (km2) waarbinnen het geluid de drempelwaarde voor verstoring van bruinvissen en zee-
honden overschrijdt (de Jong et al., 2020) 

Verstoringsoppervlak (km2) Heien palen platform Heien conductors VSP-onderzoek24 

Bruinvis (140 dB) 610 94 327 

Zeehonden (145 dB) 231 54 50 

 
Bruinvis 
In het KEC (Heinis et al, 2019) is de lokale dichtheid van bruinvissen op de Noordzee bepaald aan de hand 
van Geelhoed & Scheidat (2018), Gilles et al. (2016) en de resultaten van SCANS III (Hammond et al. 2017). 
We gebruiken hier de geschatte lokale bruinvisdichtheid per seizoen voor het deelgebied 3 (DU & NL Noord 
van de Waddeneilanden) uit Heinis et al. (2019), zie Tabel 6-10 tweede kolom. Deze getallen zijn verme-
nigvuldigd met het verstoringsoppervlak uit Tabel 6-9 om het aantal verstoorde bruinvissen per dag te be-
rekenen voor de verschillende seizoenen en de verschillende activiteiten (zie Tabel 6-10 derde, vierde en 
vijfde kolom). 

Tabel 6-10 Schatting van de dichtheid van bruinvissen in voorjaar, herfst en najaar (uit Heinis et al., 2019) en het aantal verstoorde 
bruinvissen per dag voor de verschillende seizoenen en activiteiten 

 
24 Worst case: oppervlaktes van 5 VSP-onderzoeken opgeteld 
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  Aantal verstoorde bruinvissen 

Seizoen Bruinvisdichtheid 
(ind/km2) 

Heien palen  
platform 

Heien conductors VSP-onderzoek 

Voorjaar (maart – mei) 0,812 495 76 57 

Zomer (juni – aug) 0,785 479 74 56 

Najaar (sept – nov) 0,5 305 47 35 

 
Het totale aantal bruinvisverstoringsdagen (bvvd) is vervolgens berekend door het aantal verstoorde bruin-
vissen te vermenigvuldigen met het aantal dagen dat er verstoring optreedt (zie Tabel 6-11).  
 

Tabel 6-11 Aantal bruinvisverstoringsdagen op basis van het aantal bruinvissen dat wordt verstoord en het aantal verstoringsdagen 

Aantal bruinvis- 
verstoringsdagen 

Heien palen  
platform 

Heien conductors VSP-onderzoek 

Aantal verstoringsdagen 2 6 5 

Voorjaar (maart – mei) 999 456 285 

Zomer (juni – aug) 958 444 280 

Najaar (sept – nov) 610 282 175 

Het totaal berekende maximale aantal bruinvisverstoringsdagen ten gevolge van het heien van de veran-
keringspalen, de conductors en de VSP-onderzoeken is 1.731, in de ‘worst case’ situatie dat alle verstoring 
plaatsvindt in het voorjaar wanneer de bruinvisdichtheid in het gebied het hoogst is. Met behulp een bena-
deringsformule (Populatiereductie = 1,06 x 10-4 x bvvd1,17) die is afgeleid van berekeningen met het Interim 
Population Consequences of Disturbance (iPCoD) model (Harwood et al., 2014) is berekend dat de voor-
genomen activiteit leidt tot een kans van 5% op een reductie van de bruinvispopulatie met 2,2 individuen. 
Significante effecten op de Nederlandse bruinvispopulatie kunnen niet op voorhand worden uitgesloten. 
 
Gewone zeehond 
De verspreiding van gewone zeehond in het plangebied bevindt zich in brede range aan dichtheid catego-
rieën. Zoals bepaald in hoofdstuk 5.3.2.2 is de gemiddelde dichtheid van de gewone zeehond in het plan-
gebied 0,2 - 1 dieren per km2. In Tabel 6-12 is op basis van het verstoorde oppervlak zoals berekend in 
Tabel 6-9 is berekend hoeveel gewone zeehonden door de verschillende activiteiten worden verstoord. 
Voor de gewone zeehond is geen populatiemodel beschikbaar. Om toch een idee te krijgen van de ernst 
van het aantal verstoorde zeehonden, is het aantal zeehonden dat zich in het verstoringsgebied bevindt 
afgezet tegen de totale populatie Nederlandse zeehonden. De Nederlandse populatie gewone zeehonden 
in de Nederlandse Waddenzee wordt geschat op 9.000 individuen. Op basis van een worst case aanname 
dat er maximaal 231 dieren worden verstoord door het heien van de verankeringspalen is het percentage 
gewone zeehonden dat binnen het mijdingsgebied kan voorkomen 3% van de Nederlandse populatie. Sig-
nificante effecten kunnen niet op voorhand worden uitgesloten. 
 

Tabel 6-12 Aantal verstoorde gewone zeehonden per activiteit 

Activiteit Aantal verstoorde gewone zeehonden 

Heien verankeringspalen 46 – 231 

Heien conductors 11- 54 

VSP-onderzoeken 1 – 50 
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Grijze zeehond 
De aanwezigheid van grijze zeehonden is beschreven in paragraaf 5.3.2.3. De Nederlandse populatie grijze 
zeehonden wordt geschat op 4.760 individuen. Het percentage grijze zeehonden dat verstoord kan worden 
kan niet berekend worden omdat de dichtheid niet bekend is. Significante effecten kunnen niet op voorhand 
worden uitgesloten. 
 
Overige zeezoogdieren 
Voor de dwergvinvis is geen populatiemodel beschikbaar, wel is bekend dat ze in de Nederlandse Noord-
zee voorkomen met een dichtheid van 0,02 dieren per km2 (zie paragraaf 5.3.2). Door deze lage dichtheid 
zijn de effecten op deze soort verwaarloosbaar. Significante effecten kunnen op voorhand worden uitge-
sloten. 
 
De witsnuitdolfijn komt sporadisch voor op het NCP, de effecten zijn daardoor verwaarloosbaar. Signifi-
cante effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten. 
 
Doorwerking in de voedselketen 
In het plangebied kunnen vissen aanwezig zijn die als voedsel dienen voor beschermde zeezoogdieren. 
Zoals bij de beoordeling van het effect op vissen is aangegeven kunnen significante effecten op voorhand 
worden uitgesloten, daardoor kunnen significante effecten op de voedselketen ook op voorhand worden 
uitgesloten. 
 
Conclusie Nederland 
De geluidsnorm van 168 dB wordt overschreden door het heien van de verankeringspalen van het platform, 
er zijn maatregelen nodig om deze overschrijding te voorkomen. 
 
Effecten van verstoring op de Nederlandse bruinvispopulatie en de zeehondenpopulatie kunnen niet op 
voorhand worden uitgesloten. Effecten op witsnuitdolfijn en dwergvinvis kunnen op voorhand worden uitge-
sloten. 
 
Duitsland 
 
Geluidsnorm  
Voor het heien wordt getoetst aan de geluidsnorm (SELss) van 160 dB re 1 µPa2s, op 750 m afstand van 
de Nederlands-Duitse grens. Deze drempelwaarde is bepaald om significante effecten op de bruinvispopu-
latie te voorkomen. In Tabel 6-13 zijn de maximale geluidsniveaus op 750 m afstand van de grens weerge-
geven voor de verschillende activiteiten.  
 
Tabel 6-13 berekende maximale waarde van de ongewogen breedband SELss op 750 m afstand van de Nederlands-Duitse grens (de 
Jong et al., 2020). 

 Heien palen platform Heien conductors VSP-onderzoeken 

SELss op 750 m (dB re 1 µPa2s) 
vanaf de grens 

168 160 152 

 
Wanneer het geluidsniveau op 750 m vanaf de Nederlands-Duitse grens wordt berekend wordt bij het 
heien van de verankeringspalen de 160 dB geluidsnorm overschreden met 8 dB, bij het heien van de con-
ductors ligt het geluidsniveau precies op de grenswaarde.  
 
Verstoring Natura 2000-gebieden 
Op basis van de drempelwaarde voor bruinvissen is berekend hoeveel procent van de Duitse Noordzee en 
de Natura 2000-gebieden verstoord wordt voor bruinvissen, aangezien er conform de wetgeving maximaal 
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10% verstoord mag worden (zie paragraaf 3.3.2). Hieruit blijkt dat door het heien van de verankeringspalen 
van het platform in Borkum-Riffgrund een oppervlakte van 12,5% wordt verstoord. Dat betekent dat aan de 
eis dat er niet meer dan 10% verstoring in een Natura 2000-gebied mag optreden niet wordt voldaan en 
significante effecten op dit gebied niet kunnen worden uitgesloten (zie Tabel 6-14).  
 

Tabel 6-14 Berekende percentages van het oppervlak van Duitse Natura 2000-gebieden waarbinnen het heigeluid de drempel-
waarde van bruinvissen overschrijdt 

Verstoringsoppervlak (%) Heien palen platform Heien conductors VSP-onderzoeken 

Borkum-Riffgrund 12,5 0,2 < 0,1 

Niedersächsisches Wattenmeer (HR) 0,03 0 0 

 
Conclusie Duitsland  
Door het heien van de verankeringspalen wordt de Duitse geluidsnorm van 160 dB op 750 meter afstand 
van de Nederlands-Duitse grens overschreden. Daarnaast wordt in het Natura 2000-gebied Borkum-Riff-
grund een oppervlakte van meer dan 10% verstoord. Om te voldoen aan de geluidsnorm en de 10%-norm 
zijn maatregelen noodzakelijk.  

Effecten op vogels 
Een aantal vogelsoorten (zoals zeekoet, zwarte zee-eend, roodkeelduiker) jagen onder water, waarbij ze 
tot grote diepte duiken. Doordat ze onderwater foerageren kunnen deze vogels last hebben van onderwa-
tergeluid (Leopold & Camphuysen, 2009). Er is echter erg weinig bekend over de gevolgen van onderwa-
tergeluid op vogels. Uit een studie blijkt dat de aalscholver geluiden onder water kan horen (Hansen et al., 
2016), maar anders dan bij zeezoogdieren en sommige vissoorten communiceren vogels onderwater niet 
met geluid, voor zover bekend. Daarentegen is het denkbaar dat vogels die onderwater op vis jagen (zoals 
de duikers), daarvoor gebruik maken van onderwatergeluiden om zich te oriënteren, omdat het zicht zeer 
beperkt kan zijn (Crowell, 2016). Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van geluid op zeevogels, 
maar er zijn nog geen drempelwaarden bekend voor de blootstelling van vogels aan onderwatergeluid.  
 
Bij een studie naar effecten op marmeralken (SAIC, 2011) is een grenswaarde van 202 dB re 1 µPa2s SEL 
vastgesteld. Deze waarde is geprojecteerd op diverse vogelsoorten in een effectbeoordeling naar de effec-
ten van seismisch onderzoek boven Schotland (Genesis, 2016) waarbij gerekend is met een airgun van 
5000 Cuin. Uit deze studie blijkt dat de zeekoet vanwege zijn relatief lange duiktijd het meest gevoelig is.  
 
In de modelberekening (de Jong et al, 2020) voor de voorgenomen activiteit kon maximaal de 175 dB ge-
luidscontour berekend worden. Door van deze contour uit te gaan wordt er van een worst case-situatie 
uitgegaan, aangezien de 202 dB contour een veel kleiner oppervlak heeft. Uitgaand van de 175 dB contour 
wordt een oppervlak van 9 ha van de Borkumse Stenen verstoord door het heien van de verankeringspalen, 
andere gebieden worden niet verstoord. Dit heeft mogelijk een verstorend effect op duikende vogels, zoals 
roodkeelduiker, parelduiker, eider, topper en zwarte zee-eend, zeekoet en alk. Maar doordat deze soorten 
in zeer lage aantallen voorkomen in het plangebied en het gaat om een zeer kleine en tijdelijke verstoring 
van 2 dagen (zie paragraaf 6.2.1) is het effect verwaarloosbaar. Effecten van onderwatergeluid door het 
heien tijdens de boorfase op vogels worden op voorhand uitgesloten.  

6.2.2.3 Conclusie 
 Significante effecten van het heien van de verankeringspalen van het platform en de conductoren 

op habitattypen in Borkum-Riffgrund kunnen op voorhand niet worden uitgesloten en worden nader on-
derzocht in het kader van gebiedsbescherming; 

 Significante effecten van het heien van de verankeringspalen van het platform en de conductoren 
en het uitvoeren van de VSP-onderzoeken op zeezoogdieren in Noordzeekustzone, Borkum-
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Riffgrund, en Niedersächsisches Wattenmeer kunnen op voorhand niet worden uitgesloten en worden 
nader onderzocht in het kader van gebiedsbescherming 

 Significante effecten van onderwatergeluid door het heien van de verankeringspalen van het platform 
en de conductoren en het uitvoeren van de VSP-onderzoeken op vissen en vogels kunnen op voor-
hand uitgesloten worden; 

 Significante effecten van onderwatergeluid door scheepvaart op vissen, zeezoogdieren, vogels en het 
oesterbankherstelproject in Nederland en Duitsland kunnen op voorhand uitgesloten worden; 

 In het kader van soortenbescherming worden de effecten van onderwatergeluid door heien en de 
VSP-onderzoeken op bruinvissen en zeehonden en het oesterbankherstelproject nader onderzocht.  

6.3 Verstoring door aanwezigheid 
De aanwezigheid van schepen en het licht afkomstig van schepen, helikopters en het platform kan een 
effect hebben op zeezoogdieren, vogels en vleermuizen en leiden tot gedragsverstoring.  

6.3.1 Licht  

6.3.1.1 Werkverlichting en fakkelen 
Werkverlichting 
Tijdens de aanlegfase, boorfase en productiefase is er sprake van lichtproductie door de werkverlichting 
van de schepen, het boorplatform en het productieplatform. Omdat het boren een continu proces is, is het 
boorplatform ’s nachts verlicht om het werk goed uit te voeren en de veiligheid van de bemanning te waar-
borgen. De verlichting is zodanig uitgevoerd dat onnodige lichtuitstraling wordt vermeden. Daarnaast voert 
het platform de wettelijk vereiste navigatieverlichting. Omdat de lichtbronnen zijn afgeschermd, zal de ver-
storing door verlichting op het platform klein zijn. Op het productieplatform wordt de verlichting geminimali-
seerd, waardoor deze gedurende het grootste deel van de tijd beperkt is tot de wettelijk verplichte naviga-
tieverlichting. 
 
Fakkelen 
Als een boring is afgerond en als gas is gevonden, wordt de betreffende put schoon geproduceerd en getest. 
Vooral bij het schoon produceren wordt gas uit het reservoir afgefakkeld. Er is van uitgegaan dat bij iedere 
productieput twaalf uur wordt gefakkeld en bij iedere exploratieput 48 uur. Het fakkelen van gas leidt tot een 
horizontaal gerichte vlam aan de zijkant van de installatie op een hoogte van 40 m boven zeeniveau. Deze 
vlam (indicatieve vlamlengte 25 meter) kan bij helder weer tot op zeer grote afstand (meer dan tien kilome-
ter) waarneembaar zijn.  

Effecten op zeezoogdieren 
Voor zoogdieren geldt dat sommige soorten door verlichting worden aangetrokken, terwijl andere soorten 
nauwelijks reactie lijken te vertonen (Molenaar et al., 2003). Volgens Tamis et al. (2011) zijn bruinvissen en 
zeehonden niet gevoelig voor licht. Effecten op zeezoogdieren kunnen op voorhand worden uitgesloten. 
 
Effecten op vogels en vleermuizen 
Geschat wordt dat jaarlijks 50 miljoen vogels behorende tot 120 soorten over de Noordzee trekken. Al deze 
vogels kunnen onder bepaalde omstandigheden door licht op platforms worden aangetrokken of ze kunnen 
deze trachten te vermijden. Ook vleermuizen kunnen worden aangetrokken door licht, waardoor ze gedes-
oriënteerd kunnen raken.  
 
De desoriëntatie van vogels en vleermuizen door licht en de vlam van het fakkelen kan leiden tot vogel-
slachtoffers en mogelijk ook vleermuisslachtoffers, vooral als in het trekseizoen van vogels of vleermuizen 
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wordt gefakkeld. Er is onvoldoende informatie beschikbaar om aan te tonen of dit effect wel of niet een 
significant effect op de populaties heeft (OSPAR, 2015), om ontoelaatbare situaties te voorkomen worden 
de volgende voorzieningen standaard getroffen als onderdeel van de activiteit: 

 Lichtuitstraling tijdens de boring ontstaat door de werkverlichting van het boorplatform. Een goede ver-
lichting van het werk is noodzakelijk om dit veilig te kunnen uitvoeren. Omdat veel olie- en gasonderne-
mingen en Noordzeestaten afscherming vereisen zijn op de meeste boorplatforms tegenwoordig al maat-
regelen getroffen aan de verlichtingsarmaturen om onnodige lichtuitstraling te voorkomen. ONE-Dyas 
vergewist zich vooraf dat op het te contracteren boorplatform maatregelen zijn getroffen tegen onnodige 
lichtuitstraling; 

 De inzet van ervaren vogelwachters op zowel het platform als op afstand moet voorkomen dat als gevolg 
van het fakkelen vogelslachtoffers vallen. De vogelwachter op afstand geeft voorafgaand en tijdens het 
uitvoeren van de puttesten op basis van de weersverwachting en een voorspelling van de vogeltrek 
advies aan een medewerker of vogelwachter ter plaatse. Dit advies kan bestaan uit ‘Geen probleem’, 
‘Fakkelen uitstellen’ of ‘Operator ter plekke moet extra goed opletten’.  

 Bij voorkeur wordt uitsluitend overdag gefakkeld om de aantrekkende werking van de vlam op vogels en 
vleermuizen te beperken. Alleen indien de vogelwachter had advies ‘Geen probleem’ afgeeft wordt (in-
dien noodzakelijk) gefakkeld tot na het einde van de astronomische schemering. Om uitloop in deze 
gevallen te voorkomen of zo kort mogelijk te houden wordt zo vroeg mogelijk op de dag gestart met 
fakkelen. Fakkelen is alleen nodig bij het schoonproduceren. Tijdens de productie vindt fakkelen niet 
plaats. 

 Om te hoge warmtebelasting op offshore boorinstallaties te voorkomen zijn dit type platforms nagenoeg 
altijd uitgerust met horizontale fakkel(s). De vlam van een horizontale fakkel komt minder hoog dan van 
een verticale fakkel en ook is de elevatie van de fakkeltip van een horizontale fakkel lager. 

 

6.3.1.2 Conclusie 
 Significante effecten van werkverlichting (tijdens alle fases) en fakkelen (tijdens de boorfase) op zee-

zoogdieren in Nederland en Duitsland kunnen worden uitgesloten, doordat zeezoogdieren niet gevoelig 
zijn voor licht;  

 Significante effecten van werkverlichting (tijdens alle fases) op vogels en vleermuizen in Nederland en 
Duitsland kunnen op voorhand worden uitgesloten doordat er standaard maatregelen worden genomen 
om effecten te voorkomen;  

 Significante effecten van fakkelen (boorfase) op vogels kunnen op voorhand worden uitgesloten door-
dat er standaard maatregelen worden genomen om effecten te voorkomen;  

 In het kader van soortenbescherming worden de effecten van verstoring door werkverlichting en fakke-
len op vleermuizen uitgesloten doordat er standaard maatregelen worden genomen om effecten te 
voorkomen.  

6.3.2 Optische verstoring 

6.3.2.1 Helikopters en schepen 
Helikopters 
Tijdens de boorfase vliegen er maximaal zes helikopters per week naar het platform en tijdens de produc-
tiefase iets meer dan één helikopter per week bij eigen opwekking van energie en minder dan één helikopter 
per week bij elektrificatie.  
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Scheepvaart 
Tijdens de boorfase varen er ongeveer vier schepen per week naar het plangebied. Tijdens de productiefase 
gaat het om zestien scheepvaartbewegingen per jaar. De beweging van de schepen kan vluchtgedrag van 
vogels veroorzaken. Het plangebied ligt naast een drukbevaren vaarroute waardoor er al sprake is van 
optische verstoring. Dit is iets meer wanneer er onderhoud nodig is aan de putten. 
 
Effecten op vogels 
Het visuele aspect, namelijk de bedreiging die de vogel ervaart door helikopters is zeer afhankelijk van de 
omstandigheden: de hoogte en afstand, de periode van het jaar, of er regelmatig of onregelmatig wordt 
gevlogen, of er in een rechte lijn wordt gevlogen of cirkelbewegingen worden gemaakt, etc. Bij regelmatige 
vluchten kan er gewenning optreden (Smit, 2004, Krijgsveld et al., 2008). Uit verschillende onderzoeken 
(Smit et al., 2008; Bruderer & Komenda-Zehnder, 2005) blijkt dat bij een vlieghoogte van 450 m of hoger 
verstoring van vogels door overvliegende helikopters verwaarloosbaar is. 
 
Roodkeelduikers en parelduikers ontwijken gebieden met een hoge vaarintensiteit en zwarte zee-eenden 
worden al op grote afstand verstoord door schepen (gemiddeld 800 m), waarbij verlies van habitat kan 
optreden. Er zijn aanwijzingen dat zee-eenden gewend raken aan scheepvaart in vaargeulen, daarbuiten is 
dit waarschijnlijk niet het geval (Schwemmer et al., 2011).  
 
Voor de vaar- en vliegbewegingen tijdens alles fases wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de vaste 
vaar- en vliegroutes (zie paragraaf 6.2.1). Het platform ligt direct naast een scheepvaartroute, waardoor er 
bijna geen afstanden buiten de vaarroute worden bevaren. Laagvliegen door helikopters vindt alleen plaats 
in de buurt van het platform en zal alleen daar mogelijk verstoring veroorzaken. Er is alleen sprake van 
mogelijke verstoring in de Borkumse Stenen. Volgens Tamis et al. (2011) zijn met name roodkeelduiker, 
parelduiker, eider, topper en zwarte zee-eend gevoelig voor optische verstoringen en mogelijk ook alk en 
zeekoet. 
 
Zoals is aangegeven in paragraaf 6.2.1.1 komen duikende zee-eenden zoals eider, topper en zwarte zee-
eend sporadisch voor in het gebied rond het platform. Effecten op eider, topper en zwarte zee-eend kunnen 
op voorhand worden uitgesloten. 
 
Duikende viseters zoals roodkeelduiker, parelduiker, zeekoet en alk kunnen in lage aantallen voorkomen in 
het gebied rond het platform, met name in de winter. Het gebied dat wordt verstoord is relatief klein doordat 
er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande vliegroutes en scheepvaartroutes en er zijn vol-
doende mogelijkheden om uit te wijken naar andere gebieden, waardoor een effect op voorhand kan worden 
uitgesloten. 
 

6.3.2.2 Conclusie 
 Significante effecten van optische verstoring door helikopters en schepen (tijdens alle fases) op vogels 

in Nederland en Duitsland kunnen op voorhand worden uitgesloten en worden in deze Natuurtoets niet 
verder onderzocht. 

6.4 Verstoring van de bodem en verandering sedimentdynamiek 

6.4.1 Boorplatform en productieplatform 
Als gevolg van de plaatsing van het boorplatform en het productieplatform kan een verandering in sedi-
mentdynamiek optreden. De aanwezigheid van de poten van de platforms kan plaatselijk leiden tot een 
verandering van de stroming met als gevolg het ontstaan van erosiekuilen. Het optreden van erosie wordt 
zoveel mogelijk voorkomen door het aanbrengen van stortsteen rond de palen direct na de plaatsing van 
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de platforms. Tijdens de aanwezigheid wordt het optreden van erosie periodiek gemonitord, wat ertoe kan 
leiden dat extra stortsteen wordt bijgestort. Het productieplatform is ten minste tien jaar aanwezig. Het boor-
platform is in totaal enkele jaren aanwezig, maar het is mogelijk dat het boorplatform tussentijds vertrekt en 
later weer wordt teruggeplaatst. In dat geval kan de bestaande steenstorting worden afgevlakt en extra 
bestorting worden aangebracht. Na abandonnering blijft de stortsteen in principe achter.  
 
Effecten op habitattypen en bodemdieren 
Er bevinden zich geen beschermde habitattypen in de directe omgeving van het platform. Wel zijn er schelp-
kokerwormvelden en andere bodemdieren die op een zandige bodem voorkomen aanwezig. Het platform 
wordt geplaatst in een gebied waar weinig stenen liggen en dus ook weinig hardsubstraatsoorten voorko-
men. Door het aanbrengen van stortsteen rond de poten van de platforms vindt er weinig tot geen erosie 
plaats, waardoor er geen verstoring van de bodem plaatsvindt in het omliggende gebied. 
 
Binnen een zone van 500 m rondom de platforms zijn overige activiteiten uit veiligheidsoverwegingen uit-
gesloten. Doordat de bodemberoerende visserij wegvalt, kan een onverstoord gebied of refugium ontstaan 
voor vissen en bodemdieren wat mogelijk een positief effect heeft (Duineveld et al., 2007). Daarnaast heeft 
het aanbrengen van stortsteen om erosiekuilen rond de poten van het productie- en boorplatform te voor-
komen mogelijk een positief effect, hardsubstraatsoorten kunnen zich hierop vestigen waardoor de biodi-
versiteit toeneemt. 

6.4.2 Lozen van boorgruis- en spoeling 
Tijdens het boren worden boorgruis (grove fractie) en boorspoeling (fijne fractie) geloosd, dit duurt ongeveer 
twee maanden per boring. Er zijn twee varianten voor het boren: 

1 Wijze van ontdoen van boorgruis 

2 Wijze van boren 
 
Beide varianten zijn beschreven in paragraaf 2.3.  
 
Verandering van de sedimentdynamiek kan ook optreden als gevolg van het lozen van boorgruis en -spoe-
ling bij de lozingsvariant. De grove fractie, het boorgruis zal snel sedimenteren en bedekt hierbij mogelijk 
de bodemfauna.  
 
Volgens Tamis et al. (2011) wordt bij het lozen van boorgruis naar schatting een gebied van ca. 0,8 ha 
bedekt met een laagdikte van meer dan 1 mm, waarbij dichtbij het lozingspunt een laagdikte van 1 tot 3 cm 
kan ontstaan. Wageningen Marine Research (WMR) heeft in opdracht van Wintershall onderzoek gedaan 
naar de effecten van lozing van boorgruis bij een boring bij platform A6-A in het Duitse deel van de Dog-
gersbank (Glorius et al., 2015). Hierbij is voorafgaand (2011) en na afloop van de boring (2014) het sediment 
en de bodemfauna onderzocht rond het platform en op een referentielocatie op 10 kilometer afstand. De 
onderzoeksresultaten laten zien dat na afloop van de boring een iets fijner sediment aanwezig was rondom 
het platform, tot op een afstand van ongeveer een kilometer. De soortensamenstelling van de bodemfauna 
was eveneens veranderd rondom het platform, tot op 500 meter afstand. Volgens de onderzoekers zijn de 
veranderingen echter niet met zekerheid toe te schrijven aan de booractiviteiten, omdat het gehele gebied 
onderhevig was aan veranderingen.  
 
Door middel van berekeningen is de verspreiding van het boorgruis bepaald (Morfologische effecten, 2020). 
Het boorgruis heeft een korrelgrootte van gemiddeld 1,25 mm. Het meeste sediment valt door de grove 
korrelgrootte direct onder het boorplatform op de zeebodem, waarbij een laag van maximaal 23 cm per 
boring kan ontstaan. Het fijnere boorgruis wordt door de eb- en vloedbeweging over een groter gebied 
verspreid (zie Figuur 6-3). Binnen een straal van 90 m rondom de boorlocatie is de extra sedimentatie per 
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boring groter dan 1,5 cm in een worst case-situatie. Dit sediment kan, afhankelijk van het aantal zware 
stormen, maanden tot jaren na de boorwerkzaamheden nog aanwezig zijn nabij de platformlocatie. Bij twaalf 
boringen is de extra sedimentatie binnen een straal van 105 m rond het platform groter dan 1,5 cm, wat 
betekent dat een gebied van 3,5 ha (0,006%) wordt verstoord. Daarbuiten is geen tot een verwaarloosbaar 
kleine hoeveelheid extra sedimentatie zichtbaar. Dat betekent dat er alleen in de Borkumse Stenen een 
mogelijk effect optreedt, in de omliggende gebieden is er geen sprake van extra sedimentatie.  
 

 
Figuur 6-3 Schematische weergave van sedimentatie van het fijne en grove deel van het boorgruis bij vloed (A), doodtij (B) en eb (C) 
(Morfologische effecten, 2020).  
 
In de omgeving van het oesterbankherstelproject (op 1,5 km afstand) is de extra sedimentatie verwaarloos-
baar.  
 
Effecten op habitattypen en bodemdieren 
Er bevinden zich geen beschermde habitattypen in de directe omgeving van het platform. Wel zijn er schelp-
kokerwormvelden en andere bodemdieren die op een zandige bodem voorkomen aanwezig. Het platform 
wordt geplaatst in een gebied waar weinig stenen liggen en dus ook weinig hardsubstraatsoorten voorko-
men (GeoXYZ, 2019). Daarnaast bevindt zich een oesterbankherstelproject op 1,5 km van het 
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productieplatform. Het is mogelijk dat er verstoring van de bodem en verandering in sedimentdynamiek door 
de lozing van boorgruis- en spoeling plaatsvindt, bodemdieren kunnen bijvoorbeeld worden bedekt door 
sediment.  
 
In Rozemeijer & Smith (2017) wordt een overzicht gegeven van de sedimentdiktes waarbij bodemdieren 
sterven. Dit verschilt per soort, de ene soort is gevoeliger voor bedekking dan de andere. Er wordt een 
range van 1,5 – 15 cm genoemd, waarbij wordt aangegeven dat de meeste tweekleppige schelpdieren een 
sedimentlaag van 10 cm kunnen overleven. 
 
Door de lozing van boorgruis is er in totaal (bij twaalf boringen) sprake van extra sedimentatie van meer 
dan 1,5 cm (de dikte waarbij bodemdieren mogelijk sterven) in een gebied van 3,5 ha (0,006%) van de 
Borkumse Stenen rond het platform. Er wordt boorgruis geloosd met tussenpozen, dus bodemdieren kun-
nen in principe omhoog kruipen, maar de kans is groot dat veel bodemdieren zullen sterven vanwege de 
dikte van de sediment laag. Het gaat daarbij om een zeer klein gebied, waardoor significante effecten kun-
nen worden uitgesloten.  
In de omgeving van het oesterbankherstelproject slaat ongeveer 0,011 mm sediment neer. Dit is ruim onder 
de genoemde sedimentdiktes (1,5 -15 cm) waarbij sterfte kan optreden en daardoor is er geen sprake van 
negatieve effecten op de platte oester. 

6.4.3 Pijpleiding en kabel 
Pijpleiding 
Tijdens de aanlegfase wordt een pijpleiding aangelegd vanaf het productieplatform in zuidzuidwestelijke 
richting, waar deze wordt aangesloten op de NGT-leiding. Voor het maken van het aansluitpunt op de NGT-
leiding wordt ter plaatse van de aansluiting een stuk zeebodem ontgraven om de aansluiting te kunnen 
maken. Het ontgraven vindt plaats door jetten, hierbij wordt 0,04 ha verstoord. De pijpleiding wordt ingegra-
ven, waarbij verstoring van de bodem optreedt. Dit kan ook optreden wanneer de pijpleiding tijdens de 
productiefase onderhoud nodig heeft en tijdens de ontmantelingsfase weer wordt verwijderd. Er zijn twee 
methoden voor het ingraven van de leiding: trenching en jetten. 
 
Mechanical trenching 
Bij deze techniek wordt de leiding ingegraven met een mechanische ingraafmachine (trencher), die op rups-
banden over de zeebodem rijdt. De trencher wordt bestuurd vanaf een schip. De trencher graaft een V-
vormige sleuf onder de pijpleiding met graafarmen. Achter de graafmachine zakt de pijpleiding in de sleuf. 
Er wordt ervan uit gegaan dat de sleuf niet actief wordt dichtgegooid (back-filling), maar door de zeestroming 
geleidelijk weer met sediment wordt opgevuld. Met deze methode wordt in totaal 24 ha direct en tijdelijk 
verstoord (zie Tabel 6-15). De sedimentatie van het sediment vindt plaats onder de graafmachine, waardoor 
er geen extra gebied wordt verstoord. 
 
Jetten 
Bij jetten wordt de zeebodem eerst gefluïdiseerd met hogedrukwaterjets waarna de losgemaakte grond uit 
de sleuf wordt gezogen of geblazen. Tijdens het jetten zakt de leiding door zijn eigen gewicht in de sleuf. 
Met deze methode wordt in totaal 4,5 ha direct en tijdelijk verstoord (zie Tabel 6-15). Er vindt geen sedi-
mentatie plaats. 
 
Tabel 6-15 Verstoord oppervlak door het ingraven van de pijpleiding volgens 2 methoden 

Pijpleiding Totaal Noordzeekustzone Borkumse stenen 

Trenching 24 ha 1,64 ha 13 ha 

Jetten 4,5 ha 0,54 ha 4 ha 
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Kabel (variant platform elektrificatie) 
Tijdens de aanlegfase wordt een kabel aangelegd vanaf het productieplatform naar het Duitse windpark 
‘Riffgat’ dat ongeveer acht km ten westen van het platform ligt. De kabel wordt ingegraven, waarbij versto-
ring van de bodem kan optreden. Dit kan ook optreden wanneer de kabel tijdens de ontmantelingsfase weer 
wordt verwijderd. Voor het ingraven wordt de methode jetten gebruikt, waarbij in totaal ongeveer 3 ha wordt 
verstoord (zie Tabel 6-16). 
 

Tabel 6-16 Verstoord oppervlak door het ingraven van de kabel 

Kabel Totaal Borkumse stenen 

Jetten 3 ha 0,3 ha 

 
Effecten op habitattypen en bodemdieren 
Er bevinden zich geen beschermde habitattypen in de directe omgeving van het platform en het kabeltracé, 
de laatste kilometer van het tracé van de pijpleiding overlapt met Natura 2000-gebied Noordzeekustzone 
en daardoor met habitattype H1110 (buiten zone I Vibeg-akkoord). Op het tracé zijn er schelpkokerworm-
velden en andere bodemdieren die op een zandige bodem voorkomen aanwezig en er kunnen stenen liggen 
waar hardsubstraatsoorten op groeien. De aanleg en ontmanteling van de pijpleiding en de kabel nemen 
elk één tot twee weken in beslag.  
 
Door de aanleg en ontmanteling van de pijpleiding en de aansluiting van de NGT-leiding wordt 1,64 ha 
(0,001%) bij trenching en 0,54 ha (< 0,001%) door jetten van de Noordzeekustzone tijdelijk verstoord. Daar-
naast wordt door de aanleg en de ontmanteling van de pijpleiding 13 ha (0,02%) van de bodem in de Bor-
kumse Stenen tijdelijk verstoord (verandering dynamiek) bij trenching en 3 ha (0,005%) bij jetten. Door de 
aanleg en ontmanteling van de kabel wordt 0,3 ha (< 0,001%) van de Borkumse Stenen verstoord. In Duits-
land wordt 45 ha verstoord, dit is < 0,001% van de Duitse EEZ. De activiteiten duren maximaal twee weken, 
waarna herstel kan optreden.  
 
Er wordt bij zowel de pijpleiding als de kabel een zeer klein gebied verstoord. In Tamis et al. (2011) is 
aangegeven dat een effect op habitattype H1110 alleen significant is als er sprake is van een regelmatige 
of continue verstoring die plaatsvindt gedurende een lange periode. Daar is in het geval van de aanleg en 
de ontmanteling van de pijpleiding geen sprake van waardoor significante effecten op habitattype H1110 in 
de Noordzeekustzone op voorhand kunnen worden uitgesloten. Ook significante effecten op bodemdieren 
buiten de Natura 2000-gebieden in Nederland en Duitsland kunnen worden uitgesloten doordat er sprake 
is van een zeer klein oppervlak.  
 
Bij het bepalen van de tracés voor de pijpleiding en de kabel zijn grotere stenen vermeden. Het is mogelijk 
dat er zich kleinere stenen bevinden met hardsubstraatsoorten, maar daarbij gaat het over zeer kleine op-
pervlaktes. Dat geldt ook voor het kabeltracé in het Duitse deel van de Noordzee. Significante effecten van 
de aanleg van de pijpleiding en de kabel op bodemdieren (inclusief schelpkokerwormen) kunnen op voor-
hand worden uitgesloten. 
 
Effecten op soorten 
Verstoring van de bodem door de aanleg en ontmanteling van de pijpleiding kan een effect hebben op het 
voedselaanbod voor beschermde soorten (vissen, zeezoogdieren, vogels). Echter gezien het kleine opper-
vlak dat wordt verstoord en het feit dat er zich geen spisula banken bevinden in het gebied (zie Figuur 5-9), 
kunnen significante effecten op voorhand worden uitgesloten. 
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6.4.4 Totale verstoring van de bodem 
Tabel 6-17 Overzicht van bodem verstorende activiteiten en het oppervlak dat wordt verstoord 

 Totaal Noordzeekustzone Borkumse stenen 

Platforms    

Boorplatform 0,6 ha - 0,6 ha 

Productieplatform 0,2 ha - 0,2 ha 

Lozen boorgruis    

Sedimentatie 13 ha - 13 ha 

Pijpleiding    

Trenching 24 ha 1,6 ha 12,8 ha 

Jetten 4,5 ha 0,5 ha 3 ha 

Kabel    

Jetten 3 ha - 0,3 ha 

Totaal (trenching) 31,3 ha 1,6 ha 16,4 ha 

Totaal (jetten) 11,8 ha 0,5 ha 8,6 ha 

 

6.4.5 Conclusie 
 Het plaatsen van de poten van het boorplatform en het productieplatform leidt tot een lokale wijziging 

van stroming en sedimentatie. Uitspoeling van erosiekuilen in de zeebodem wordt tegengegaan door 
stortsteen rond de poten aan te brengen. De wijziging in stroming en sedimentatie is zo plaatselijk en 
klein dat significante effecten op habitattypen, bodemdieren, op het voedselaanbod voor beschermde 
soorten (vissen, vogels, zeezoogdieren) en het oesterbankherstelproject op voorhand kunnen worden 
uitgesloten;  

 Het lozen van boorgruis en -spoeling veroorzaakt een verandering in de sedimentdynamiek in de 
Borkumse Stenen en zorgt ervoor dat bodemdieren worden bedekt en doodgaan. Het effect is echter 
zo klein dat significante effecten op bodemdieren kunnen worden uitgesloten. Significante effecten op 
Natura 2000-gebieden en het oesterbankherstelproject kunnen op voorhand worden uitgesloten; 

 Significante effecten op habitattype H1110 in de Noordzeekustzone door verstoring van de bodem 
door de aanleg en ontmanteling van de pijpleiding kunnen op voorhand worden uitgesloten Signifi-
cante effecten op bodemdieren en het oesterbankherstelproject kunnen op voorhand worden uitgeslo-
ten; 

 Significante effecten op habitattypen, bodemdieren, het oesterbankherstelproject en andere soorten 
door verstoring van de bodem door de aanleg en ontmanteling van de kabel kunnen op voorhand 
worden uitgesloten in Nederland en Duitsland.  

6.5 Oppervlakteverlies  

6.5.1 Boorplatform en productieplatform 
Er kan oppervlakteverlies van een beschermd habitattype en/of leefgebied van soorten optreden door de 
plaatsing van het boorplatform tijdens de boorfase en het productieplatform tijdens de aanlegfase, waarbij 
de zeebodem wordt bedekt door de poten en stortsteen rond de poten. Het boorplatform wordt tijdens de 
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boorfase geplaatst om de twaalf putten te boren. In totaal duurt het boren van de twaalf putten en de side-
tracks 3-4 jaar, maar het is mogelijk dat het boorplatform tussentijds elders wordt gebruikt en later weer 
wordt teruggeplaatst.  
De voetafdruk van de poten van het boorplatform is ongeveer 0,25 ha, maar in totaal kan door het tussentijds 
demobiliseren en door stortsteen een oppervlak van 0,6 ha worden bedekt. Het plaatsen van het productie-
platform tijdens de aanlegfase is binnen een of twee weken afgerond, daarna is het productieplatform vijf-
endertig jaar aanwezig. De voetafdruk van de poten van het productieplatform is in totaal ongeveer 500 
vierkante meter. Inclusief stortsteen wordt aangenomen dat het productieplatform een oppervlak van 0,1 tot 
0,2 ha bedekt.  
 
Effecten op habitattypen en bodemdieren 
Er bevinden zich geen beschermde habitattypen in de directe omgeving van het platform. Wel zijn er schel-
kokerwormvelden en andere bodemdieren die op een zandige bodem voorkomen aanwezig. Het platform 
wordt geplaatst in een gebied waar weinig stenen liggen en dus ook weinig hardsubstraatsoorten voorko-
men. . Met het plaatsen van het boorplatform wordt 0,6 ha oppervlak bedekt van de Borkumse Stenen voor 
een periode van 3-4 jaar met tussenpozen en met het plaatsen van het productieplatform wordt maximaal 
0,2 ha bedekt voor een periode van 25 jaar. In totaal gaat er 0,001% van de Borkumse Stenen verloren 
door het plaatsen van de platforms. Dat is een zeer klein oppervlak en daardoor is het effect verwaarloos-
baar. Dat betekent dat significante effecten door het plaatsen van de platforms op voorhand kunnen worden 
uitgesloten. 

6.5.2 Pijpleiding en kabel 
Pijpleiding 
Tijdens de aanlegfase wordt een pijpleiding aangelegd vanaf het productieplatform in zuidzuidwestelijke 
richting, waar deze wordt aangesloten op de NGT-leiding. Voor het maken van het aansluitpunt op de NGT-
leiding wordt ter plaatse van de aansluiting een stuk zeebodem ontgraven om de aansluiting te kunnen 
maken. Het ontgraven vindt plaats door jetten, hierbij wordt 0,04 ha verstoord. Zoals aangegeven in para-
graaf 6.4.3 zijn er twee methoden om de leiding in te graven: mechanical trenching en jetten. Door de aanleg 
en de ontmanteling vindt een tijdelijk oppervlakteverlies plaats van totaal 24 ha bij trenching en 7,5 ha bij 
jetting. De pijpleiding kruist op twee punten een al aanwezige kabel. Om te voorkomen dat er schade ont-
staat worden hier zogenaamde betonmatrassen en steenbestorting aangebracht. Het gaat hier om een be-
dekking van ongeveer 100 m2 per kruising, dat is verwaarloosbaar klein.  
 
Kabel (variant platform elektrificatie) 
Tijdens de aanlegfase wordt een kabel aangelegd vanaf het productieplatform naar het Duitse windpark 
‘Riffgat’ dat ongeveer acht km ten westen van platform ligt. Door de aanleg en de ontmanteling vindt een 
tijdelijk oppervlakteverlies plaats van in totaal 4 ha (0,25 ha in Nederland en 3,75 ha in Duitsland). De kabel 
kruist op één punt een al aanwezige kabel, daar worden betonmatrassen en stortsteen aangebracht om 
schade te voorkomen. Het oppervlak dat wordt bedekt is zeer klein en daardoor verwaarloosbaar. 
 
Effecten op habitattypen en bodemdieren 
In paragraaf 6.4.2 zijn de oppervlaktes en percentages weergegeven die worden verstoord door de aanleg 
en ontmanteling van de pijpleiding en de kabel. Deze oppervlaktes zijn ook van toepassing op de versto-
ringsfactor oppervlakteverlies.  
 
Er gaat bij zowel de pijpleiding als de kabel een zeer klein gebied verloren. In Tamis et al. (2011) is aange-
geven dat een effect op habitattype H1110 alleen significant is als er sprake is van een regelmatige of 
continue verstoring die plaatsvindt gedurende een lange periode. Daar is in het geval van de aanleg en de 
ontmanteling van de pijpleiding geen sprake van waardoor significante effecten op habitattype H1110 in de 
Noordzeekustzone op voorhand kunnen worden uitgesloten. Ook significante effecten op bodemdieren 
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buiten de Natura 2000-gebieden in Nederland en Duitsland kunnen worden uitgesloten doordat er sprake 
is van een zeer klein oppervlak.  
 
Bij het bepalen van de tracés voor de pijpleiding en de kabel zijn grotere stenen vermeden. Het is mogelijk 
dat er zich kleinere stenen bevinden met hardsubstraatsoorten, maar daarbij gaat het over zeer kleine op-
pervlaktes. Dat geldt ook voor het kabeltracé in het Duitse deel van de Noordzee. Significante effecten van 
de aanleg van de pijpleiding en de kabel op bodemdieren kunnen op voorhand worden uitgesloten. 
 
Effecten op soorten 
Oppervlakteverlies door de aanleg en ontmanteling van de pijpleiding kan een effect hebben op het voed-
selaanbod voor beschermde soorten (vissen, zeezoogdieren, vogels). Echter gezien het kleine oppervlak 
dat wordt verstoord en het feit dat er zich geen spisula banken bevinden in het gebied (zie Figuur 5-9), 
kunnen significante effecten op voorhand worden uitgesloten. 

6.5.3 Conclusie 
 Het plaatsen van het boorplatform en het productieplatform tezamen leidt tot een oppervlaktever-

lies van 0,01% in de Borkumse Stenen. Significante effecten op bodemdieren in de Borkumse Stenen 
kunnen op voorhand worden uitgesloten; 

 De aanleg van de pijpleiding leidt tot een tijdelijk oppervlakteverlies van maximaal 0,01% in de 
Noordzeekustzone, significante effecten op habitattype H1110 kunnen op voorhand worden uitgesloten 
De pijpleiding leidt tot maximaal 0,02% oppervlakteverlies in de Borkumse Stenen, significante effecten 
kunnen op voorhand worden uitgesloten.  

 De aanleg van de kabel leidt tot een oppervlakteverlies van minder dan 0,001% in de Borkumse Ste-
nen en van minder dan 0,001% van de Duitse EEZ, waardoor significante effecten kunnen worden uit-
gesloten. 

6.6 Vertroebeling 
Vertroebeling betreft een toename van gesuspendeerd materiaal in de waterkolom. Een verhoogde troebel-
heid in de waterkolom kan effect hebben op de primaire productie (vermindering algengroei) of hindering 
van zichtjagers veroorzaken. Daarnaast kunnen deeltjes in het water ook leiden tot een fysiek effect door 
het verstoppen van ademhalingsorganen (zoals kieuwen), of het verstoren van het verzamelen van voedsel. 
Dit laatste is voornamelijk het geval als de grootte van de (anorganische) deeltjes vergelijkbaar is met die 
van voedseldeeltjes. 

6.6.1 Lozen van boorgruis- en spoeling 
Vertroebeling kan ontstaan door het opwervelen van sediment als gevolg van mechanische ingrepen zoals 
graven, baggeren of lozingen. In dit geval kan vertroebeling van de waterkolom ontstaan door het lozen van 
boorgruis en -spoeling. Door de vertroebeling in de waterkolom ontstaat een lokale troebele pluim die lan-
gere tijd kan aanhouden aangezien er gedurende enkele maanden per boring wordt geloosd. De grove 
fractie van het boorgruis zal snel sedimenteren. De boorspoeling en de fijne fractie van het boorgruis zal 
langer in suspensie blijven, maar deze troebele wolk zal snel verdunnen door de stroming en menging. De 
slibconcentratie op de boorlocatie is ongeveer 5-20 mg/l nabij het wateroppervlak.  
 
Op basis van een modelstudie (Pluimmodellering boringen, 2020) zijn de concentraties op en rondom de 
boorlocatie bepaald. Hierbij is vooral gekeken naar de maximale concentraties gedurende de boorperiode 
en de variatie in concentraties op specifieke locaties. De modelberekeningen laten zien dat bij één boring 
de maximale toename in slibconcentratie ten opzichte van een achtergrondconcentratie van 5-20 mg/l bij 
het boorplatform ca. 12 mg/l is en 0,1 mg/l in Borkum-Riffgrund en Niedersächsisches Wattenmeer und 
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angrenzendes Kűstenmeer. De maximale toename bij het oesterbankherstelproject is 0,3 mg/l. Het slib in 
de waterkolom verplaatst zich na de lozing en slaat uiteindelijk neer op de bodem. Berekend is dat de 
toename in de slibconcentratie na afloop van een boring 0 mg/l bedraagt in de omgeving van het boorplat-
form. Wanneer er in een worst case situatie twaalf boringen en een aantal sidetracks achter elkaar worden 
uitgevoerd is er in een deel van de Borkumse Stenen sprake van een verhoging van maximaal 12 mg/l en 
een verhoging van maximaal 0,1 mg/l in Borkum-Riffgrund, gedurende de boorfase (3-4 jaar). Er is geen 
verschil berekend in toename van concentratie voor serieel boren en batch drilling. 
 
Effecten op habitattypen en bodemdieren 
Er bevinden zich geen beschermde habitattypen in de directe omgeving van het platform. Wel zijn er schelp-
kokerwormvelden en andere bodemdieren die op een zandige bodem voorkomen aanwezig. Het platform 
wordt geplaatst in een gebied waar weinig stenen liggen en dus ook weinig hardsubstraatsoorten voorko-
men. Daarnaast bevindt zich een oesterbankherstelproject op 1,5 km van het productieplatform. Het is mo-
gelijk dat er verstoring van schelpkokerwormvelden en de oesterbank optreedt door de vertroebeling van 
de waterkolom, waardoor het filteren van het water voor voedsel lastiger wordt en ze in conditie achteruit-
gaan. 
 
Tweekleppigen zoals oesters zijn, vanwege hun aanpassingsmechanismen, in het algemeen vrij tolerant 
voor vertroebeling. Toch kunnen ze een effect ondervinden door blootstelling aan vertroebeling. Effecten 
zijn onder andere vermindering van voedselactiviteit en respiratie en verhoging van de pseudofaecespro-
ductie en energieverbruik (Wilber & Clarke, 2001). 
 
Dichter bij de zeebodem is de slibconcentratie hoger. Volgens Rozemeijer en Graafland (2007) beginnen 
de eerste effecten op larven van tweekleppigen bij 400 mg/l chronische belasting. Voor adulte tweekleppi-
gen is dat bij 2000 mg/l chronische belasting. Rozemeijer & Graafland (2007) adviseren om een veilige 
norm van 150 mg/l aan te houden. Die wordt slechts af en toe overschreden onder stormcondities, als een 
natuurlijk aspect. 
 
Een randvoorwaarde voor een gezonde oesterbank is een laag (<90 mg/l) zwevend stofgehalte (Smaal et 
al., 2017; Kamermans et al., 2018). Kortdurende vertroebeling en verhoging van sedimentatie zal naar ver-
wachting geen groot effect hebben op een platte oesterbank en de bijbehorende soorten (Perry & Tyler-
Walters, 2016). 
 
Bij een maximale verhoging van 12 mg/l en de achtergrondconcentratie van 20 mg/l ontstaat een concen-
tratie van 32 mg/l, wat ruim onder de maximale concentratie van 150 mg/l voor bodemdieren. Bij het oes-
terbankherstelproject treedt een maximale verhoging op van 0,3 mg/l, de concentratie blijft daarmee ruim 
onder de maximale concentratie van 90 mg/l. Daardoor kunnen significante effecten op bodemdieren en het 
oesterbankherstelproject op voorhand worden uitgesloten. 
 
Effecten op vissen 
Een verhoogde sedimentconcentratie kan een negatief effect hebben op vissen die op zicht jagen, voor 
andere vissoorten kan een verhoogde sedimentconcentratie een positief effect hebben omdat ze minder 
zichtbaar zijn als prooi (Wenger et al., 2017). Uit deze literatuurstudie, waarin naar de effecten van een 
toename in sedimentconcentratie op een groot aantal vissoorten (van zoet tot zout) is gekeken, blijkt dat 
sommige vissoorten geen reactie vertonen bij een sediment concentratie van 28.000 mg/l en dat bij andere 
soorten de dood intreedt bij 25 mg/l. Dit is sterk afhankelijk van de natuurlijke habitat van de soort. Aange-
zien de achtergrondconcentratie in de Noordzee al vrij hoog is (10-20 mg/l) is de kans groot dat de soorten 
die daar voorkomen een concentratie van meer dan 25 mg/l goed kunnen verdragen. Voor een soort als de 
Amerikaanse elft (een trekvis) wordt een concentratie van 100 mg/l als tolerantiegrens benoemd (Kjelland 
et al., 2015). Op basis daarvan wordt aangenomen dat een toename van 0,1 mg/l zoals in Borkum-Riffgrund 
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en een toename van 12 mg/l in de Borkumse Stenen geen negatief effect heeft, effecten kunnen op voor-
hand worden uitgesloten. 
 
Effecten op zeezoogdieren 
Uit Todd et al. (2015) blijkt dat een toename in de sedimentconcentratie geen invloed heeft op zeezoogdie-
ren. Significante effecten kunnen worden uitgesloten. 
 
Effecten op vogels 
Met name sterns zijn gevoelig voor een toename in de sedimentconcentratie (Cook & Burton, 2010) omdat 
het zichtjagers zijn. De meeste sternsoorten foerageren dichtbij hun broedgebieden, alleen de grote stern 
foerageert soms verder op zee. Uit onderzoek naar de grote stern is gebleken dat ze hun foerageergedrag 
aanpassen aan de troebelheid van het water. De optimale troebelheid voor grote sterns is 5-10 mg/l, maar 
deze wordt in de natuurlijks situatie vrijwel nooit gemeten (Baptist & Leopold, 2005). Effecten op de grote 
stern kunnen op voorhand niet worden uitgesloten. Voor andere vogelsoorten is er weinig bekend over het 
effect van een verhoogde troebelheid.  
  
In de Borkumse Stenen neemt de troebelheid tijdelijk met 12 mg/l toe, waardoor significante effecten op 
vogels (grote stern) niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. In Borkum-Riffgrund Niedersächsisches 
Wattenmeer und angrenzendes Kűstenmeer is de toename maximaal 0,1 mg/l wat geen effect zal hebben 
op vogels. 

6.6.2 Pijpleiding en kabel 
Pijpleiding 
Tijdens de aanlegfase wordt een pijpleiding aangelegd vanaf het productieplatform in zuidzuidwestelijke 
richting, waar deze wordt aangesloten op de NGT-leiding. De pijpleiding wordt ingegraven, waarbij vertroe-
beling van de waterkolom kan optreden. Dit kan ook optreden wanneer de pijpleiding tijdens de ontmante-
lingsfase weer wordt verwijderd. Uit de modelstudie die is uitgevoerd voor dit project blijkt dat direct langs 
het tracé een toename van de concentratie plaatsvindt van ongeveer 15 mg/l en op de locaties verder weg 
sprake is van een lagere toename. Deze verhoogde concentratie neemt af zodra de machine voorbij is en 
is dus zeer tijdelijk. Door jetten is de toename iets hoger dan bij mechanical trenching, maar dat verschil is 
niet onderscheidend. In de omliggende (Duitse) Natura 2000-gebieden is de toename maximaal 0,2 mg/l.  
 
Kabel (variant elektrificatie) 
Tijdens de aanlegfase wordt een kabel aangelegd vanaf het productieplatform naar het Duitse windpark 
‘Riffgat’ dat ongeveer acht kilometer ten westen van platform ligt. De kabel wordt ingegraven, waarbij ver-
troebeling van de waterkolom kan optreden. Dit kan ook optreden wanneer de kabel tijdens de ontmante-
lingsfase weer wordt verwijderd. Uit berekeningen blijkt dat er direct na het jetten van de kabel een zeer 
grote toename van de concentratie sediment plaatsvindt. Na 3 uur is de toename nog 5 mg/l.  
 
Effecten op habitattypen en bodemdieren 
Er bevinden zich geen beschermde habitattypen in de directe omgeving van het platform en het pijpleiding-
tracé. Wel zijn er schelpkokerwormvelden en andere bodemdieren die op een zandige bodem voorkomen 
aanwezig. Een deel van de pijpleiding bevindt zich in de Noordzeekustzone, waar habitattype H1110 voor-
komt. De aanleg en ontmanteling van de pijpleiding en de kabel nemen één tot twee weken in beslag. De 
maximale concentratie die door het ingraven van de pijpleiding optreedt is 35 mg/l, bij het ingraven van de 
kabel is de concentratie na 3 uur ongeveer 25 mg/l. Dit is ruim onder de waarden waarbij er schade aan 
bodemdieren optreedt (90 – 150 mg/l, zie paragraaf 6.6.1). Na een tijdelijke vertroebeling van de waterkolom 
kan het gebied zich herstellen, er treden geen significante effecten op omdat het effect zeer gering en tijdelijk 
is en het gebied van nature dynamisch is. 
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Effecten op soorten 
Het effect van de vertroebeling van de waterkolom door de aanleg en ontmanteling van de pijpleiding en de 
kabel is zeer gering en tijdelijk en zal daardoor geen significant effect hebben op het voedselaanbod voor 
beschermde soorten en de soorten zelf (vissen, vogels, zeezoogdieren). 

6.6.3 Conclusie 
 Significante effecten van vertroebeling veroorzaakt door het lozen van boorgruis- en spoeling op 

habitattypen, vissen, zeezoogdieren, bodemdieren en het oesterbankherstelproject in Nederland en 
Duitsland kunnen op voorhand worden uitgesloten; 

 Significante effecten van vertroebeling veroorzaakt door het lozen van boorgruis- en spoeling op 
vogels in de Borkumse Stenen kunnen niet op voorhand worden uitgesloten; 

 Significante effecten van vertroebeling veroorzaakt door de aanleg en ontmanteling van de pijplei-
ding en de kabel op habitattypen, bodemdieren, vissen, vogels en zeezoogdieren kunnen worden uit-
gesloten in Nederland en Duitsland vanwege het tijdelijke en geringe effect. 

6.7 Verontreiniging 
Verontreiniging kan effecten hebben op individuele soorten, populatieniveau en habitattypen. De effecten 
zijn afhankelijk van de concentratie en duur van de verontreiniging en de ene soort is meer gevoelig dan de 
andere. Ook kan verontreiniging doorwerken in de voedselketen door accumulatie. 

6.7.1 Lozing van verontreinigd water 
Verontreiniging kan ontstaan wanneer verhoogde concentraties schadelijke stoffen in zee terechtkomen. 
Voor deze activiteit kan verontreiniging optreden door lozing van regen-, schrob- en spoelwater en sanitair 
afvalwater (tijdens alle fases). Het gaat om ongeveer 10.000 ton per jaar. Het geloosde water voldoet aan 
de emissie-eisen van hoofdstuk 9 van de Mijnbouwregeling (< 30 ppm olie in water). 
 
Volgens Tamis et al. (2011) kunnen de stoffen in productiewater een mogelijk een effect hebben op habi-
tattypen en beschermde vissoorten. De olie- en gasindustrie heeft Best Available Technologies (BAT) ont-
wikkeld om deze verontreiniging zoveel mogelijk terug te dringen. Het gaat daarbij om maatregelen om het 
olie gehalte in water te reduceren en uit het ‘vergroenen’ van mijnbouwhulpstoffen die samen met het water 
in zee terecht kunnen komen. Daarmee worden significante effecten voorkomen. 

6.7.2 Lozing van boorgruis- en spoeling 
Het boorgruis en de boorspoeling van met OBM geboorde putsecties komen niet in zee terecht. Het wordt 
op het platform doelmatig verpakt en afgevoerd naar een gespecialiseerde verwerking aan wal. Daarmee 
zijn effecten van verontreiniging door OBM in dit project uitgesloten.  
 
De WBM wordt wel in zee geloosd, daarom is onderzocht wat de potentiële schadelijkheid is van de toege-
paste stoffen bij het gebruik van boorgruis- en spoeling voor de twaalf boringen. In een Canadese review 
was de zone waarin contaminanten konden worden aangetoond in het algemeen binnen 1.000 m voor een 
site met een enkele boorput, maar tot 8 km van locaties met meerdere putten, hoewel in enkele gevallen 
grotere verspreidingen zijn gerapporteerd (Hurley & Ellis 2004). Hurley & Ellis (2004) rapporteerden ook dat 
de zone met aangetaste bodemdieren met betrekking tot diversiteit en hoeveelheden kon worden waarge-
nomen tot een afstand van 250 m, nauwelijks kon worden geobserveerd tot 500 m en als zeldzaamheid tot 
1.000 m vanaf de boorlocatie. Kijkend naar verandering en herstel in de tijd blijkt dat in de meeste studies 
werd geconcludeerd dat de baseline condities weer werden bereikt binnen 12 maanden na afronding van 
de booractiviteiten in een gebied buiten de eerste 100 m van de boorlocatie. Geen van de studies uit de 
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literatuurstudie heeft één stof of een functionele groep van stoffen aangemerkt als problematisch of als 
(onacceptabel) risico. Significante effecten van het lozen van boorgruis- en spoeling door verontreiniging 
kan op voorhand worden uitgesloten. 

6.7.3 Onvoorziene voorvallen 
De volgende onvoorziene voorvallen kunnen optreden (zie voor een nadere beschrijving MER deel 2, hoofd-
stuk 14): 

 Blow-out: een ongeplande en ongehinderde uitstroming van aardgas uit een gasput. Een blow-out kan 
optreden tijdens de boor- en productiefase. 

 Lekkage of breuk van de aardgastransportleiding. Dit heeft gevolgen tijdens de productiefase. 

 Spills (morsingen), onbedoelde lozingen door menselijke fouten of technisch falen van installaties. Spills 
kunnen optreden tijdens alle projectfases. 

 Aanvaring van het productie- of boorplatform. Aanvaringen kunnen optreden tijdens alle projectfases. 

Wanneer een calamiteit optreedt kan een verontreiniging van condensaat onder invloed van het getij en de 
wind in een uitdijende vlek rondom de incidentlocatie vormen. Deze kunnen terechtkomen in de omliggende 
Natura 2000-gebieden (Petrofac, 2020). Over het algemeen bestaat condensaat uit koolwaterstoffen zoals 
propaan, butaan, pentaan, hexaan, benzeen, xylenen etc. Delen van het condensaat zullen goed oplossen 
in water en andere delen vormen een drijflaag. Soorten die zich op het wateroppervlak (zoals zeekoeten, 
duikeenden) bevinden kunnen hiervan effecten ondervinden. Significante effecten zijn afhankelijk van de 
grootte van de drijflaag en kunnen op voorhand niet worden uitgesloten. 
 
Bij een blow-out bestaat er een risico op explosie en brand. Dit vormt zowel een fysiek risico voor organis-
men die zich op dat moment op en juist boven het water bevinden (zeehonden, watervogels en kleine aqua-
tische organismen aan de oppervlakte). De stoffen in het condensaat die oplossen in water vormen een 
risico voor marine zoogdieren, vissen, watervogels, algen en (kleine) kreeftachtigen zoals garnalen. Omdat 
een blow-out incident een langdurig karakter (mogelijk enkele maanden) heeft, heeft het ook een langdurig 
effect op het aquatisch systeem.  
 
De precieze effecten kunnen op voorhand niet goed beoordeeld worden, dit hangt erg af van de situatie. De 
effecten kunnen in potentie heel groot zijn, waardoor significante effecten op de natuurwaarden niet kunnen 
worden uitgesloten. Er wordt zoveel mogelijk gedaan om calamiteiten te voorkomen (zie MER deel 2, hoofd-
stuk 14). 
 
Als ondanks de in de MER beschreven beheersmaatregelen, zich onverhoopt toch een calamiteit voordoet, 
beschikt ONE-Dyas over een Oil Spill Respons Plan (OSRP). Dit plan bevat onder andere een heldere 
communicatiestructuur om zo een efficiënte coördinatie van het opruimen van verontreinigende stoffen ten 
gevolge van een onvoorzien voorval te garanderen. Het OSRP bevat een beschrijving van de maatregelen 
en voorzieningen die worden getroffen ter bestrijding of ter beperking van de gevolgen van onvoorziene 
voorvallen, die een ernstig gevaar opleveren of kunnen opleveren voor het milieu. Het OSRP geeft ook aan 
hoe een spill kan worden ingedeeld in klassen op basis van de Bonn Agreement Oil Apperarance Code25. 
De verspreiding, kleur en het percentage aangedaan oppervlak is hierbij van belang. De maatregelen die 
genomen kunnen worden om de spill op te ruimen zijn afhankelijk van de klasse waarin de spill ingedeeld 
is, de weersomstandigheden en het risico voor natuur(gebieden), het platform en de omringende gebruikers. 
De maatregelen variëren van monitoring en laten verdampen, in brand zetten, chemische middelen (dis-
persant) en de inzet van oliebooms. Niet iedere maatregel is effectief bij iedere soort spill. Spills met een 
lichte olie, zoals condensaat en diesel, kunnen niet opgeruimd worden met chemische middelen of 

 
25 https://www.bonnagreement.org/ 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.qwerty.wiki%2Fwiki%2FPropane&data=02%7C01%7CHanneke.vandenBerge%40onedyas.com%7Cd7733d31048c44b7e8d808d821b6c1d1%7Ce1b90d66d6934266aacce32d9d723f24%7C1%7C0%7C637296416110570768&sdata=x2UcBba%2FyOAiJ9alcCFpO88vl%2Bcl2eYqup977Ra%2B53E%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.qwerty.wiki%2Fwiki%2FButane&data=02%7C01%7CHanneke.vandenBerge%40onedyas.com%7Cd7733d31048c44b7e8d808d821b6c1d1%7Ce1b90d66d6934266aacce32d9d723f24%7C1%7C0%7C637296416110570768&sdata=r7OFjc2Qml0eqJi%2BOyrX8j0Dm%2FbIeHLNY0f%2Fe94U3yw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.qwerty.wiki%2Fwiki%2FPentane&data=02%7C01%7CHanneke.vandenBerge%40onedyas.com%7Cd7733d31048c44b7e8d808d821b6c1d1%7Ce1b90d66d6934266aacce32d9d723f24%7C1%7C0%7C637296416110580759&sdata=HkhdyvUbrpLPFoaqkvwf91u3QsqfeE2s5RXuWPIbuec%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.qwerty.wiki%2Fwiki%2FHexane&data=02%7C01%7CHanneke.vandenBerge%40onedyas.com%7Cd7733d31048c44b7e8d808d821b6c1d1%7Ce1b90d66d6934266aacce32d9d723f24%7C1%7C0%7C637296416110580759&sdata=VjtOHjQmTZk4X7oH4Zs%2FFZ0IFYX%2BxhRFaGRuy9rveIU%3D&reserved=0
https://www.bonnagreement.org/
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oliebooms. Vaak is het laten verdampen de beste oplossing. Het OSRP heeft betrekking op onvoorziene 
voorvallen op het platform (inclusief boorplatform en onderhoudsplatforms), ter plaatse van de aardgas-
transportleiding en als gevolg van de inzet van schepen tijdens de werkzaamheden binnen de vijfhonderd 
meter veiligheidszone rond het platform. Het OSRP wordt verspreid binnen ONE-Dyas en de ingehuurde 
boormaatschappij. Ook wordt het gedeeld met de Nederlandse en Duitse kustwacht en met Oil Spill Res-
ponse Limited in Groot-Brittannië.  

6.7.4 Conclusie 
 Significante effecten door verontreiniging door het lozen van verontreinigd water en boorgruis- en 

spoeling kunnen op voorhand worden uitgesloten. 

6.8 Elektromagnetische velden 

6.8.1 Kabel 
Kabels die in de zeebodem worden ingegraven om elektriciteit te transporteren kunnen een elektromagne-
tisch veld veroorzaken, waar verschillende soorten die elektroreceptie of magnetische receptie gebruiken, 
zoals bodemdieren, vissen, zeezoogdieren, haaien en roggen, mogelijk last van hebben (Snoek et al., 
2016). De sterkte van het elektromagnetische veld hangt af van de soort kabel (AC of DC) en de hoeveelheid 
stroom die door de kabel gaat. Daarnaast is de afstand tot de kabel een belangrijke factor en daardoor dus 
ook de diepte waarop de kabel is begraven. 
 
Een aantal soorten gebruikt geomagnetische velden voor navigatie tijdens migratie of elektrische velden 
voor het vinden van hun prooi. De elektromagnetische velden veroorzaakt door kabels kunnen dit gedrag 
verstoren en daarmee een effect hebben op de populatie.  
 
In de diverse passende beoordelingen voor de aanleg van windmolenparken in de Nederlandse Noordzee 
worden significante effecten op beschermde zeezoogdieren, vissen en bodemdieren uitgesloten omdat de 
invloed zeer lokaal is (Arcadis, 2012; Grontmij & Pondera, 2015; Pondera, 2018). De effecten op soorten 
wordt nog verder verkleind doordat de kabel in Nederland en in Duitsland ten minste een meter diep wordt 
ingegraven waardoor effecten op organismen in de waterkolom en in het bovenste deel van de sediment-
laag nog verder worden verkleind. Omdat het bij de voorgenomen activiteit gaat om een vergelijkbare ka-
bel26 in een vergelijkbaar gebied als bij de genoemde studies kan worden aangenomen dat significante 
effecten kunnen worden uitgesloten. 

6.8.2 Conclusie 
 Significante effecten van elektromagnetische velden door de aanwezigheid van de kabel in de Bor-

kumse Stenen tijdens de productiefase op bodemdieren, vissen, bruinvissen, zeehonden, kunnen op 
voorhand worden uitgesloten omdat deze een meter onder het zeebed worden ingegraven; 

 In het kader van soortenbescherming worden de effecten van elektromagnetische velden van de kabel 
op beschermde bodemdieren, vissen, bruinvissen, zeehonden, haaien en roggen uitgesloten  omdat 
deze een meter onder het zeebed worden ingegraven. 

6.9 Emissies naar de lucht 
Emissies naar lucht betreffen verbrandingsgassen van dieselmotoren, die worden ingezet voor energieop-
wekking voor het boren. Daarnaast zijn er emissies van scheepsmotoren van extra in te zetten schepen 

 
26  Het vermogen dat door de N05-A-kabel wordt getransporteerd is kleiner dan dat van de kabels van offshore wind. Het 
elektromagnetische veld van de N05-A-kabel is daardoor ook kleiner. 
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voor onder andere het transport van materiaal en helikopters voor vervoer van personen. Ook het fakkelen 
zorgt voor emissies naar de lucht. Daarbij is voor natuur met name de depositie van stikstof van belang. 

6.10 Bodemdaling 
Bodemdaling aan het maaiveld of op de zeebodem ontstaat als gevolg van compactie van het reservoirge-
steente. Als gevolg van de gaswinning daalt de druk in het reservoirgesteente. Het gewicht van de boven-
liggende gesteentepakketten wordt in de oorspronkelijke situatie gezamenlijk gedragen door de nog hoge 
gasdruk en door het zandgesteente in het reservoir. Vanwege de steeds lagere gasdruk moet steeds meer 
gewicht door het reservoirgesteente overgenomen worden. Deze toenemende belasting zorgt voor indruk-
king van het reservoirgesteente, waardoor het volume van het gashoudende reservoir afneemt en de bo-
venkant van het reservoir in enige mate daalt. Alle bovenliggende aardlagen buigen met deze beweging 
mee naar beneden. Deze neerwaartse beweging wordt via alle daarboven gelegen gesteentepakketten 
(gedeeltelijk) doorgegeven naar het maaiveld, lees de zeebodem, waardoor er aan het oppervlak van de 
zeebodem een bodemdalingskom zal ontstaan. Omdat de relatie tussen de compactie van het reservoir en 
de reactie van de bovenliggende gesteenten goed bekend is, kunnen de omvang en diepte van de bodem-
dalingskom goed gemodelleerd worden door Deltares.  
 
Op basis van deze verschillende modelleringen heeft Deltares (Deltares, 2020) berekend dat bij gebruik 
van de maximale compactiecoëfficient de maximale bodemdaling in het centrum van de dalingskom onge-
veer 4,6 cm bedraagt. Bij gebruik van de laagste compactiecoëfficient bedraagt de bodemdaling in het mid-
den van de kom 1,1 cm. Uit de modellering blijkt tevens dat met name in de eerste 15 jaar de voornaamste 
bodemdaling optreedt. Na deze periode stabiliseert de compactie enigszins en daalt de zeebodem over een 
periode van ongeveer 20 jaar nog tot de maximale bodemdaling van 4,6 cm. Het diepste punt ontstaat 
daarbij ongeveer in het centrum van de gasvoorkomens indien uit alle blokken maximaal gas gewonnen 
gaat worden tot aan het eind van de productie in 2049. 
 
Een bodemdaling van 4,6 cm over 30-35 jaar is niet merkbaar en heeft geen negatief effect op de natuur-
waarden. Significante effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten. 
 

6.11 Overzicht van effecten 
In Tabel 6-18 is een samenvatting van de hierboven beschreven effecten opgenomen. Er is een x weerge-
geven bij de soorten en habitattypen waarvoor significante effecten niet op voorhand kunnen worden uit-
gesloten. Daarnaast is weergegeven voor welke gebieden dit geldt. In de Passende Beoordeling in hoofd-
stuk 7 wordt nader ingegaan op deze effecten en of ze van invloed kunnen zijn op de instandhoudings-
doelstellingen in Natura 2000-gebieden (gebiedsbescherming) en in de Quick Scan in hoofdstuk 8 wordt 
beoordeeld of de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten in gevaar komt (soortenbe-
scherming).  
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Tabel 6-18: Samenvatting van effecten. Een x betekent dat significante effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten en dat 
de effecten nader worden onderzocht in de Passende Beoordeling en/of de Quick Scan  
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Geluid en trillingen    

Boren                  

Helikopters                  

Scheepvaart                  

Heien verankeringspalen x  x   x  x    x x  x x x 

Heien conductors x  x   x  x    x x  x x x 

VSP      x  x    x     x 

Verstoring door licht    

Werkverlichting                  

Fakkelen                  

Optische verstoring    

Helikopters                  

Scheepvaart                  

Verstoring bodem    

Lozing boorgruis- en spoeling                  

Plaatsen platform                  

Plaatsen pijpleiding                  

Plaatsen kabel                  

Oppervlakteverlies    

Plaatsen platform                  

Plaatsen pijpleiding                  

Plaatsen kabel                  

Vertroebeling    

Lozing boorgruis- en spoeling    x       x     x x 

Plaatsen pijpleiding                  

Plaatsen kabel                  
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Verontreiniging    

Lozen verontreinigd water                  

Lozing boorgruis- en spoeling                  

Elektromagnetische straling    

Aanwezigheid kabel                  

Emissies naar lucht (stik-
stof) 

   

Platform x       x x x      x  

Helikopters x       x x x      x  

Scheepvaart x       x x x      x  

Bodemdaling    

Gaswinning                  
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7 Passende beoordeling: effectbeoordeling gebiedsbescherming 

7.1 Inleiding en methodiek 
Deze Passende beoordeling is opgesteld om te beoordelen of en in welke mate er sprake is van significant 
negatieve gevolgen van de boringen, het heien, het plaatsen van de platforms, de productie en de ontman-
teling. De effectbeoordeling wordt uitgevoerd per Natura 2000-gebied voor de habitattypen en soorten en 
de verstoringsfactoren waarvan in hoofdstuk 6 is geconcludeerd dat significante effecten op voorhand niet 
kunnen worden uitgesloten. De mogelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen zijn zoveel mogelijk 
kwantitatief voorspeld. De paragrafen met de Nederlandse Natura 2000-gebieden beginnen met een over-
zicht van de relevante habitattypen en soorten en de doelstellingen die hiervoor zijn geformuleerd. Ook is 
de landelijke Staat van Instandhouding (SvI) opgenomen, wat aangeeft hoe het in Nederland met dit habi-
tattype of deze soort gaat. Voor de Duitse Natura 2000-gebieden is ook een overzicht van de relevante 
habitattypen en soorten opgenomen, in Duitsland worden de doelstellingen op een andere manier geformu-
leerd. Dit wordt per gebied uitgelegd, omdat er verschillende methodes worden gebruikt. 
 
Wanneer in de beoordeling wordt geconcludeerd dat het optreden van een significant effect niet kan worden 
uitgesloten worden er mitigerende maatregelen beschreven en wordt bepaald of een significant effect met 
uitvoering van de maatregelen kunnen worden voorkomen. Een overzicht en nadere beschrijving van de 
mitigerende maatregelen is opgenomen in hoofdstuk 9. 

7.2 Noordzeekustzone 
Een overzicht van alle instandhoudingsdoelstellingen van de Noordzeekustzone is opgenomen in Bijlage 2. 
In Tabel 7-1 zijn de instandhoudingsdoelstellingen opgenomen van de habitattypen en soorten waarvoor 
een effectbeoordeling wordt uitgevoerd in deze passende beoordeling. 
 

Tabel 7-1 Instandhoudingsdoelstellingen Noordzeekustzone waarvoor op voorhand significante effecten niet kunnen worden uitge-
sloten. Landelijke staat van instandhouding (SvI): + gunstig, - matig ongunstig, -- zeer ongunstig. Doelstellingen: = behoud, > uitbrei-
ding/verbetering. 

 Landelijke SvI 
Doelstelling  
oppervlak 

Doelstelling  
kwaliteit 

Doelstelling 
 populatie 

Habitattypen      

H1110B - Permanent overstroomde 
zandbanken  - = >  

H2110 - Embryonale duinen  + = =  

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) - = =  

Habitatrichtlijnsoorten     

H1351 – Bruinvis + = > = 

H1364 - Grijze zeehond + = = = 

H1365 - Gewone zeehond + = = = 

 

7.2.1 Zeezoogdieren 
Natura 2000-gebied Noordzeekustzone is aangewezen voor de zeezoogdieren bruinvis, grijze zeehond en 
gewone zeehond.  
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Genoemde zeezoogdieren kunnen verstoord worden door: 

 Heien van verankeringspalen en conductors, uitvoering VSP-onderzoek (boorfase, aanlegfase) (zie 
paragraaf 6.2.2.2); 

 
Het heien van de verankeringspalen en de conductors en het uitvoeren van de VSP veroorzaken onderwa-
tergeluid rond de platforms. De relevante geluidscontouren overlappen niet met de Noordzeekustzone, wat 
betekent dat er geen direct effect is op zeezoogdieren in de Noordzeekustzone. Zeezoogdieren zijn echter 
zeer mobiel, met name bruinvissen, wat betekent dat een effect elders ook een effect kan hebben op de 
Noordzeekustzone. Er is dan sprake van een indirect effect of externe werking. 

7.2.1.1 Bruinvis 
De landelijke staat van instandhouding van de bruinvis in Nederland is gunstig, het doel voor de Noordzee-
kustzone is gesteld op behoud omvang en verbetering kwaliteit van het leefgebied voor behoud van de 
populatie. 
 
Door verstoring is er sprake van een tijdelijke afname van het leefgebied van de bruinvis, het leefgebied in 
de Noordzeekustzone neemt niet af. De kwaliteit van het leefgebied neemt eveneens tijdelijk af, vergelijk-
baar met de afname van het oppervlak van het leefgebied (610 km2). De kwaliteit van het leefgebied is na 
de ingreep ongewijzigd, zodat het leefgebied van de bruinvis niet is veranderd ten opzichte van de situatie 
voorafgaand aan de uitvoering van de voorgenomen activiteit. De voorgenomen activiteit veroorzaakt een 
reductie van de Nederlandse bruinvispopulatie met 2,2 individuen. Dat is een reductie van 0,004% van de 
totale Nederlandse bruinvispopulatie (geschat op 51.000 dieren). Dat is zeer laag en betekent dat de in-
standhoudingsdoelstelling van de bruinvis in de Noordzeekustzone niet in gevaar komt. 
 
Significante effecten op de instandhoudingsdoelstelling van de bruinvis in de Noordzeekustzone 
door het heien van de verankeringspalen en de conductors en het uitvoeren van VSP-onderzoeken 
zijn uitgesloten.  
 

7.2.1.2 Gewone zeehond 
De landelijke staat van instandhouding van de gewone zeehond in Nederland is gunstig, het doel voor de 
Noordzeekustzone is gesteld op behoud omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van de popu-
latie. 
 
Door verstoring is er sprake van een tijdelijke afname van het leefgebied van de gewone zeehond, het 
leefgebied in de Noordzeekustzone neemt niet af. De kwaliteit van het leefgebied neemt eveneens tijdelijk 
af, vergelijkbaar met de afname van het oppervlak van het leefgebied (231 km2). De kwaliteit van het leef-
gebied is na de ingreep ongewijzigd, zodat het leefgebied van de zeehond niet is aangepast ten opzichte 
van de situatie voorafgaand aan de uitvoering van de voorgenomen activiteit. Er wordt maximaal 3% van 
de Nederlandse populatie gewone zeehonden verstoord gedurende twee dagen (heien verankeringspalen), 
ervan uitgaand dat het heien van de verankeringspalen niet samenvalt met het heien van de conductors en 
de VSP-onderzoeken wordt er vervolgens 0,6% van de populatie verstoord gedurende zes dagen en 0,55% 
gedurende vijf dagen. Het effect is tijdelijk en de aantallen verstoorde zeehonden zijn laag, daardoor komt 
de instandhoudingsdoelstelling van de gewone zeehond in de Noordzeekustzone niet in gevaar.  
 
Significante effecten op de instandhoudingsdoelstelling van de gewone zeehond in de Noordzee-
kustzone door het heien van de verankeringspalen en de conductors en het uitvoeren van VSP-
onderzoeken zijn uitgesloten.  
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7.2.1.3 Grijze zeehond 
De landelijke staat van instandhouding van de grijze zeehond in Nederland is gunstig, het doel voor de 
Noordzeekustzone is gesteld op behoud omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van de popu-
latie. 
 
Door verstoring is er sprake van een tijdelijke afname van het leefgebied van de grijze zeehond, het leefge-
bied in de Noordzeekustzone neemt niet af. De kwaliteit van het leefgebied neemt eveneens tijdelijk af, 
vergelijkbaar met de afname van het oppervlak van het leefgebied (351 km2). De kwaliteit van het leefgebied 
is na de ingreep ongewijzigd, zodat het leefgebied van de zeehond niet is aangepast ten opzichte van de 
situatie voorafgaand aan de uitvoering van de voorgenomen activiteit. De Nederlandse populatie grijze zee-
honden is kleiner dan de populatie gewone zeehonden, daarom wordt ervanuit gegaan dat het aantal ver-
stoorde dieren lager zal zijn en dat het percentage verstoorde grijze zeehonden ook maximaal 3% zal zijn, 
zoals is berekend voor de gewone zeehond. Het effect is tijdelijk en de aantallen verstoorde zeehonden zijn 
laag, daardoor komt de instandhoudingsdoelstelling van de grijze zeehond in de Noordzeekustzone niet in 
gevaar.  
 
Significante effecten op de instandhoudingsdoelstelling van de Noordzeekustzone van de grijze 
zeehond door het heien van de verankeringspalen en de conductors en het uitvoeren van VSP-on-
derzoeken zijn uitgesloten.  

7.2.2 Conclusie Noordzeekustzone 
Significante effecten van de voorgenomen activiteit op de instandhoudingsdoelstellingen van zeezoogdie-
ren in de Noordzeekustzone kunnen worden uitgesloten. 

7.3 Borkumse Stenen 
Voor de Borkumse Stenen wordt in de effectbeoordeling uitgegaan van de vogelsoorten zoals weergegeven 
in Tabel 7-2. Deze zijn afgeleid van de beschermde habitattypen en soorten in het Duitse aangrenzende 
Natura 2000-gebied. Voor deze natuurwaarden zijn geen doelstellingen opgenomen zoals bij de meeste 
andere Natura 2000-gebieden, aangezien deze niet geformuleerd zijn. Er wordt beoordeeld of er een signi-
ficant effect wordt verwacht op relevante vogelsoorten. 
 

Tabel 7-2 Natuurwaarden Borkum Riffgrund. Landelijke staat van instandhouding (SVI): + gunstig, - matig ongunstig, -- zeer ongun-
stig. 

Natuurwaarden Landelijke Staat van Instandhouding 

Broedvogelsoorten   

A191 - Grote stern - 

 

7.3.1 Vogelsoorten 

7.3.1.1 Grote stern27 
De landelijke staat van instandhouding van de grote stern als broedvogelsoort is matig ongunstig, als niet-
broedvogelsoort is deze zeer ongunstig.  
 
De grote stern wordt in de Borkumse stenen verstoord door: 

 
27 Effecten op overige vogelsoorten zijn reeds uitgesloten in hoofdstuk 6 en worden daarom in de Passende Beoordeling niet meer 
behandeld. 
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 Het lozen van boorgruis- en spoeling (boorfase). 
 
 
Lozen van boorgruis- en spoeling (variant lozen boorgruis) 
Door het lozen van met name boorspoeling neemt de sedimentconcentratie in de waterkolom toe met 12 
mg/l. De grote stern foerageert op zicht op haring, sprot en zandspiering, met name in de periode dat ze 
broeden en er jongen zijn (april – juli). Ze foerageren met name in de kustzone, maar vliegen soms meer 
dan 30 km en soms wel 70 km van hun broedlocaties. De dichtstbijzijnde broedgebieden op Schiermonnik-
oog, Rottumerplaat en Rottumeroog liggen op ongeveer 20-30 km afstand, het Niedersächsisches Watten-
meer und angrenzendes Kűstenmeer ligt verder weg. De optimale troebelheid voor grote sterns is 5-10 mg/l, 
maar deze wordt in de natuurlijks situatie vrijwel nooit gemeten (Baptist & Leopold, 2005). Bij een toename 
van de sedimentconcentratie met 12 mg/l door het lozen van met name boorspoeling wordt de troebelheid 
2-4 maal hoger. De kans bestaat dat grote sterns in deze pluim niet in staat is om te foerageren. Dit gebied 
is relatief klein ten opzichte van het totale foerageergebied. Gezien de grote afstanden die ze kunnen afleg-
gen kunnen ze ook makkelijk de pluim, die tijdelijk is en zich naar het oosten beweegt, vermijden. Daarom 
kunnen significante effecten worden uitgesloten. 
 
Significante effecten van sedimentatie door het lozen van boorgruis op de instandhoudingsdoelstel-
ling van de Borkumse Stenen van de grote stern kunnen worden uitgesloten. 

7.3.2 Conclusie Borkumse Stenen 
Significante effecten van de voorgenomen activiteit op de instandhoudingsdoelstellingen van vogels in de 
Borkumse Stenen kunnen worden uitgesloten. 

7.4 Borkum-Riffgrund 
In Tabel 7-3 zijn de instandhoudingsdoelstellingen opgenomen van de habitattypen en soorten van het 
Natura 2000-gebied Borkum-Riffgrund, voor alle habitattypen en soorten wordt een effectbeoordeling uitge-
voerd in deze passende beoordeling. 
 
De methode voor instandhoudingsdoelstellingen wijkt af van de Nederlandse methode. In Borkum-Riffgrund 
zijn het doel en de werkelijke staat van het habitattype of de soort aangegeven door middel van een niveau 
(uitstekend, goed en gemiddeld/slecht). Vervolgens is aangegeven hoeveel verschil er zit tussen het doel 
en de werkelijke staat, in de meeste gevallen is dit een tekort. 

Tabel 7-3 Instandhoudingsdoelstellingen Borkum-Riffgrund. Doel en werkelijke staat: (A) uitstekend; (B) goed; (C) gemiddeld/slecht, 
(?) geen beoordeling beschikbaar. Tekort: 0 geen of licht tekort, -1: gemiddeld tekort; -2 sterk tekort, -: geen rating beschikbaar/ge-
maakt of geen tekort vastgesteld. Tekort wordt gedefinieerd als de afwijking van de mate van instandhouding van de werkelijke staat 
en die van de gewenste staat.  

 Doel Werkelijke staat Tekort 

Habitattypen     

H1110B - Permanent overstroomde zandbanken  A C -2 

H1170 - Riffen A B -1 

Habitatrichtlijnsoorten    

H1103 - Fint B C -1 

H1351 - Bruinvis B C -1 

H1364 - Grijze zeehond B B 0 

H1365 - Gewone zeehond B B 0 
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7.4.1 Habitattypen 

7.4.1.1 Habitattype H1110 Permanent overstroomde zandbanken 
Het doel van habitattype H1110 is een uitstekende staat en de werkelijke staat is gemiddeld tot slecht, wat 
betekent dat er een sterk tekort is en er verbetering moet plaatsvinden. 
 
Habitattype H1110 wordt in Borkum-Riffgrund verstoord door: 

 Het heien van de verankeringspalen (aanlegfase). 
 
Heien van verankeringspalen  
Door het heien van de verankeringspalen van het platform wordt een oppervlak van 3% gedurende twee 
dagen verstoord in Borkum-Riffgrund. Uitgaande van een bedekking van 83% met habitattype H1110 wordt 
er 3,5% van habitattype verstoord. De verstoring is kortdurend en het gebied is relatief klein. Bodemdieren 
zijn minder gevoelig voor onderwatergeluid dan zeezoogdieren, maar omdat precieze gegevens niet bekend 
zijn wordt er ervanuit gegaan dat er schade aan bodemdieren kan optreden bij een geluidsniveau van 168 
dB (het geluidsniveau dat in Nederland voor bruinvissen wordt gehanteerd als geluidsnorm, worst-case). Bij 
dit geluidsniveau wordt er < 0,2% verstoord. Alhoewel niet bekend is wat het precieze effect hiervan is 
kunnen significante effecten worden uitgesloten vanwege de tijdelijkheid en de schaal van het effect.  
 
Significante effecten van het heien van de verankeringspalen op habitattype H1110 in Borkum-Riff-
grund kunnen worden uitgesloten. 

7.4.1.2 Habitattype H1170 Riffen van open zee 
Het doel van habitattype H1170 is een goede staat en de werkelijke staat is gemiddeld tot slecht, wat bete-
kent dat er een gemiddeld tekort is en er verbetering moet plaatsvinden. 
 
Habitattype H1170 wordt in Borkum-Riffgrund verstoord door: 

 Het heien van de verankeringspalen (aanlegfase). 
 
Heien van verankeringspalen  
Door het heien van de verankeringspalen van het platform wordt een oppervlak van 1.797 ha gedurende 
twee dagen verstoord in Borkum-Riffgrund. Doordat er geen habitattypekaart beschikbaar is kan niet wor-
den bepaald of er zich habitattype H1170 binnen de geluidscontour van 150 dB bevindt. Wanneer ervan 
uitgegaan wordt dat het gehele beïnvloede oppervlak bestaat uit H1170 wordt er 0,3% van het oppervlak 
verstoord. De verstoring is kortdurend en het gebied is klein. Bodemdieren zijn minder gevoelig voor onder-
watergeluid dan zeezoogdieren, maar omdat precieze gegevens niet bekend zijn wordt er ervanuit gegaan 
dat er schade aan bodemdieren kan optreden bij een geluidsniveau van 168 dB (het geluidsniveau dat in 
Nederland voor bruinvissen wordt gehanteerd als geluidsnorm, worst-case). Bij dit geluidsniveau wordt er 
< 0,2% verstoord. Alhoewel niet bekend is wat het precieze effect hiervan is kunnen significante effecten 
worden uitgesloten vanwege de tijdelijkheid en de schaal van het effect.  
 
Significante effecten van het heien van de verankeringspalen op habitattype H1170 in Borkum-Riff-
grund kunnen worden uitgesloten. 

7.4.2 Zeezoogdieren 
Natura 2000-gebied Borkum-Riffgrund is aangewezen voor de zeezoogdieren bruinvis, grijze zeehond en 
gewone zeehond.  
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Genoemde zeezoogdieren kunnen verstoord worden door: 

 Heien van conductors en de verankeringspalen van het productieplatform (boorfase, aanlegfase). 

7.4.2.1 Bruinvis 
Voor de bruinvis geldt in Borkum-Riffgrund een instandhoudingsdoelstelling van 51 tot 100 individuen. In 
maart/april en mei 2014 zijn 320 bruinvissen geteld (BfN, 2015), dit is ruim boven de instandhoudingsdoel-
stelling. 
 
Door het heien van de verankeringspalen van het productieplatform wordt de Duitse grenswaarde van 160 
dB met ongeveer 8 dB overschreden en door het heien van de conductors wordt de grenswaarde van 160 
dB bereikt. Daardoor is fysieke schade niet uitgesloten. 
 
In Borkum-Riffgrund wordt 78 km2 door het heien van de verankeringspalen van het productieplatform belast 
met geluid van 140 dB of meer. Daarmee wordt 12,5% van het totale Natura 2000-gebied verstoord. Er is 
dus sprake van een tijdelijke afname van het leefgebied van de bruinvis in Borkum-Riffgrund. De kwaliteit 
van het leefgebied neemt eveneens tijdelijk af, vergelijkbaar met de afname van het oppervlak van het 
leefgebied. Door het heien van de conductors wordt 1 km2 belast, dat is 0,2% en dus ruim onder de grens 
van 10%. 
 
Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden die Duitsland stelt om effecten te voorkomen:  

 Er is sprake van overschrijding van de 160 dB grens door het heien van de verankeringspalen; 

 Het verstoord oppervlak is in totaal 12,5% en dus meer dan 10% van het Natura 2000-gebied Borkum-
Riffgrund. 

 
Significante effecten van het heien van de verankeringspalen van het productieplatform op de bruinvis kun-
nen in Borkum-Riffgrund niet worden uitgesloten. 
 
Mitigatie: om te voorkomen dat de geluidsnorm wordt overschreden door het heien van de veranke-
ringspalen wordt er een (dubbel) bellenscherm ingezet of een vergelijkbare maatregel met minimaal 
hetzelfde resultaat, waardoor het geluidsniveau naar beneden wordt gebracht met 8 - 14 dB. Daar-
door wordt overschrijding van de geluidsnorm voorkomen en wordt er minder dan 10% van het 
Natura 2000-gebied beïnvloed. Daarmee kunnen significante effecten worden uitgesloten.  
 

7.4.2.2 Gewone zeehond 
Voor zeehonden is in de Duitse wetgeving geen geluidsnorm of grenswaarde voor oppervlakte verstoord 
gebied aangegeven. Wanneer we de normen voor bruinvissen toepassen op zeehonden is er sprake van 
dezelfde waarden als beschreven in paragraaf 7.6.2.1.  
 
De gewone zeehond is minder gevoelig voor onderwatergeluid dan de bruinvis, maar er wordt niet voldaan 
aan de voorwaarden die Duitsland stelt om effecten te voorkomen:  

 Er is sprake van overschrijding van de 160 dB grens door het heien van de verankeringspalen; 

 Het verstoorde oppervlak is in totaal 12,5% en dus meer dan 10% van het Natura 2000-gebied Bor-
kum-Riffgrund 

 
Significante effecten van het heien van de verankeringspalen van het productieplatform op de gewone zee-
hond kunnen in Borkum-Riffgrund niet worden uitgesloten. 
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Mitigatie: om te voorkomen dat de geluidsnorm wordt overschreden door het heien van de veranke-
ringspalen wordt er een (dubbel) bellenscherm ingezet of een vergelijkbare maatregel met minimaal 
hetzelfde resultaat, waardoor het geluidsniveau naar beneden wordt gebracht met 8 - 14 dB. Daar-
door wordt overschrijding van de geluidsnorm voorkomen en wordt er minder dan 10% van het 
Natura 2000-gebied beïnvloed. Daarmee kunnen significante effecten worden uitgesloten. 
 

7.4.2.3 Grijze zeehond 
Voor zeehonden is in de Duitse wetgeving geen geluidsnorm of grenswaarde voor oppervlakte verstoord 
gebied aangegeven. Wanneer we de normen voor bruinvissen toepassen op zeehonden is er sprake van 
dezelfde waarden als beschreven in paragraaf 7.6.2.1.  
 
De grijze zeehond is minder gevoelig voor onderwatergeluid dan de bruinvis, maar er wordt niet voldaan 
aan de voorwaarden die Duitsland stelt om effecten te voorkomen:  

 Er is sprake van overschrijding van de 160 dB grens door het heien van de verankeringspalen; 

 Het verstoorde oppervlak is in totaal 12,5% en dus meer dan 10% van het Natura 2000-gebied Bor-
kum-Riffgrund 

 
Significante effecten van het heien van de verankeringspalen van het productieplatform op de grijze zee-
hond kunnen in Borkum-Riffgrund niet worden uitgesloten. 
 
Mitigatie: om te voorkomen dat de geluidsnorm wordt overschreden door het heien van de veranke-
ringspalen wordt er een (dubbel) bellenscherm ingezet of een vergelijkbare maatregel met minimaal 
hetzelfde resultaat, waardoor het geluidsniveau naar beneden wordt gebracht met 8 - 14 dB. Daar-
door wordt overschrijding van de geluidsnorm voorkomen en wordt er minder dan 10% van het 
Natura 2000-gebied beïnvloed. Daarmee kunnen significante effecten worden uitgesloten. 
 

7.4.3 Conclusie Borkum-Riffgrund 
Conclusies vóór het nemen van mitigerende maatregelen 
 

Natuurwaarden Heien verankeringspalen Heien conductors 

H1110 Permanent overstroomde zandbanken Significante effecten uitgesloten Significante effecten uitgesloten 

H1110 Riffen van open zee Significante effecten uitgesloten Significante effecten uitgesloten 

Zeezoogdieren Significante effecten niet uitgesloten Significante effecten uitgesloten 

 
Conclusies na het nemen van mitigerende maatregelen 
 

Natuurwaarden Heien verankeringspalen Heien conductors 

H1110 Permanent overstroomde zandbanken Significante effecten uitgesloten n.v.t. 

H1110 Riffen van open zee Significante effecten uitgesloten n.v.t 

Zeezoogdieren Significante effecten uitgesloten Significante effecten uitgesloten 
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7.5 Niedersächsisches Wattenmeer 
Een overzicht van alle instandhoudingsdoelstellingen van Niedersächsisches Wattenmeer is opgenomen in 
Bijlage 2. In Tabel 7-4 zijn de instandhoudingsdoelstellingen opgenomen van de habitattypen en soorten 
waarvoor een effectbeoordeling wordt uitgevoerd in deze passende beoordeling. 

Tabel 7-4 Instandhoudingsdoelstellingen Niedersächsisches Wattenmeer waarvoor op voorhand significante effecten niet kunnen 
worden uitgesloten. (http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=DE2306301). 

 
Landelijke Staat van  

instandhouding 
Populatie Minimum Populatie Maximum 

Habitatrichtlijnsoorten    

H1351 – Bruinvis Goed 1.001 10.000 

H1364 - Grijze zeehond Goed 251 500 

H1365 - Gewone zeehond  4.300 4.300 

 

7.5.1 Zeezoogdieren 
Natura 2000-gebied Niedersächsisches Wattenmeer is aangewezen voor de zeezoogdieren bruinvis, grijze 
zeehond en gewone zeehond.  
 
Genoemde zeezoogdieren kunnen verstoord worden door: 

 Heien van de verankeringspalen van het productieplatform (aanlegfase). 
 

7.5.1.1 Bruinvis 
De landelijke staat van instandhouding van de bruinvis in Niedersächsisches Wattenmeer is goed. 
 
Door het heien van de verankeringspalen van het productieplatform wordt de Duitse grenswaarde van 160 
dB met ongeveer 8 dB overschreden en door het heien van de conductors wordt de grenswaarde van 160 
dB bereikt. Daardoor is fysieke schade niet uitgesloten. 
 
In Niedersächsisches Wattenmeer wordt 0,7 km2 door het heien van de verankeringspalen van het produc-
tieplatform belast met geluid van 140 dB of meer. Daarmee wordt 0,03% van het totale Natura 2000-gebied 
verstoord. Er is dus sprake van een tijdelijke en zeer beperkte afname van het leefgebied van de bruinvis 
in Niedersächsisches Wattenmeer. De kwaliteit van het leefgebied neemt eveneens tijdelijk af, vergelijkbaar 
aan de afname van het oppervlak van het leefgebied.  
 
Er wordt niet geheel voldaan aan de voorwaarden die Duitsland stelt om effecten te voorkomen:  

 Er is sprake van overschrijding van de 160 dB grens door het heien van de verankeringspalen; 

 Het verstoord oppervlak is in totaal 0,03% en dus minder dan 10% van het Natura 2000-gebied Nie-
dersächsisches Wattenmeer. 

 
Significante effecten van het heien van de verankeringspalen van het productieplatform op de bruinvis kun-
nen in Niedersächsisches Wattenmeer niet worden uitgesloten. 
 
Mitigatie: om te voorkomen dat de geluidsnorm wordt overschreden door het heien van de veranke-
ringspalen wordt er een (dubbel) bellenscherm ingezet of een vergelijkbare maatregel met minimaal 
hetzelfde resultaat, waardoor het geluidsniveau naar beneden wordt gebracht met 8 - 14 dB. 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=DE2306301
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Daardoor wordt overschrijding van de geluidsnorm voorkomen en kunnen significante effecten wor-
den uitgesloten. 
 

7.5.1.2 Gewone zeehond 
De landelijke staat van instandhouding van de gewone zeehond in Niedersächsisches Wattenmeer is goed. 
 
Voor zeehonden is in de Duitse wetgeving geen geluidsnorm of grenswaarde voor oppervlakte verstoord 
gebied aangegeven. Wanneer we de normen voor bruinvissen toepassen op zeehonden is er sprake van 
dezelfde waarden als beschreven in paragraaf 7.7.1.1.  
 
Er wordt niet geheel voldaan aan de voorwaarden die Duitsland stelt om effecten te voorkomen:  

 Er is sprake van overschrijding van de 160 dB grens door het heien van de verankeringspalen; 

 Het verstoord oppervlak is in totaal 0,03% en dus minder dan 10% van het Natura 2000-gebied Nie-
dersächsisches Wattenmeer. 

 
Significante effecten van het heien van de verankeringspalen van het productieplatform op de gewone zee-
hond kunnen in Niedersächsisches Wattenmeer niet worden uitgesloten. 
 
Mitigatie: om te voorkomen dat de geluidsnorm wordt overschreden door het heien van de veranke-
ringspalen wordt er een (dubbel) bellenscherm ingezet of een vergelijkbare maatregel met minimaal 
hetzelfde resultaat, waardoor het geluidsniveau naar beneden wordt gebracht met 8 - 14 dB. Daar-
door wordt overschrijding van de geluidsnorm voorkomen en kunnen significante effecten worden 
uitgesloten. 

7.5.1.3 Grijze zeehond 
De landelijke staat van instandhouding van de grijze zeehond in Niedersächsisches Wattenmeer is onbe-
kend. 
 
Voor zeehonden is in de Duitse wetgeving geen geluidsnorm of grenswaarde voor oppervlakte verstoord 
gebied aangegeven. Wanneer we de normen voor bruinvissen toepassen op zeehonden is er sprake van 
dezelfde waarden als beschreven in paragraaf 7.7.1.1.  
 
Er wordt niet geheel voldaan aan de voorwaarden die Duitsland stelt om effecten te voorkomen:  

 Er is sprake van overschrijding van de 160 dB grens door het heien van de verankeringspalen; 

 Het verstoord oppervlak is in totaal 0,03% en dus minder dan 10% van het Natura 2000-gebied Nie-
dersächsisches Wattenmeer. 

 
Significante effecten van het heien van de verankeringspalen van het productieplatform op de grijze zee-
hond kunnen niet worden uitgesloten. 
 
Mitigatie: om te voorkomen dat de geluidsnorm wordt overschreden door het heien van de veranke-
ringspalen wordt er een (dubbel) bellenscherm ingezet of een vergelijkbare maatregel met minimaal 
hetzelfde resultaat, waardoor het geluidsniveau naar beneden wordt gebracht met 8 - 14 dB. Daar-
door wordt overschrijding van de geluidsnorm voorkomen en kunnen significante effecten worden 
uitgesloten. 
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7.5.2 Conclusie Niedersächsisches Wattenmeer  
Conclusies vóór het nemen van mitigerende maatregelen 
 

Natuurwaarden Heien verankeringspalen 

Bruinvis Significante effecten niet uitgesloten 

Grijze zeehond Significante effecten niet uitgesloten 

Gewone zeehond Significante effecten niet uitgesloten 

 
Conclusies na het nemen van mitigerende maatregelen 
 

Natuurwaarden Heien verankeringspalen 

Bruinvis Significante effecten uitgesloten 

Grijze zeehond Significante effecten uitgesloten 

Gewone zeehond Significante effecten uitgesloten 

 

7.6 Conclusie passende beoordeling 
Tabel 7-5 Conclusie passende beoordeling 

Natura 2000-ge-
bied Significante effecten wel/niet uitgesloten Mitigerende maatregel 

Noordzeekust-
zone 

Significante effecten kunnen worden uitgesloten - 

Borkumse Stenen Significante effecten kunnen worden uitgesloten - 

Borkum-Riffgrund 

De geluidsnorm van 160 dB voor zeezoogdieren 
wordt overschreden. Significante effecten van het 
heien van verankeringspalen op zeezoogdieren zijn 
niet uitgesloten 

Significante effecten van het heien van veranke-
ringspalen op habitattypen H1110 en H1170 zijn 
uitgesloten 

Door het gebruik van bellenschermen wordt het ge-
luid gereduceerd met 8-14 dB de geluidsnorm niet 
overschreden. Significante effecten op zeezoogdie-
ren kunnen worden uitgesloten 

 

Niedersäch-
sisches Watten-
meer 

De geluidsnorm van 160 dB voor zeezoogdieren 
wordt overschreden. Significante effecten van het 
heien van verankeringspalen op zeezoogdieren zijn 
niet uitgesloten 

Door het gebruik van bellenschermen wordt het ge-
luid met 8-14 dB en de geluidsnorm niet overschre-
den. Significante effecten op zeezoogdieren kunnen 
worden uitgesloten 
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8 Quick Scan: effectbeoordeling soortenbescherming 

8.1 Inleiding en methodiek 
In dit hoofdstuk wordt beoordeeld of de werkzaamheden met betrekking tot de gaswinning leiden tot een 
overtreding van een verbodsbepaling van de Wnb en of de gunstige staat van instandhouding van een soort 
in het geding is. Dit wordt een Quick Scan genoemd. 
 
Uit de effectbeschrijving in hoofdstuk 6 blijkt dat voor een aantal soorten effecten niet op voorhand kunnen 
worden uitgesloten, het gaat daarbij om de effecten van onderwatergeluid op zeezoogdieren en bodemdie-
ren. In de volgende paragrafen wordt nader onderzocht of de staat van instandhouding van soorten in ge-
vaar is en of er verbodsbepalingen worden overtreden.  
 
Wanneer in de beoordeling wordt geconcludeerd dat de staat van instandhouding van soorten in gevaar is 
en/of er verbodsbepalingen worden overtreden worden er mitigerende maatregelen beschreven en wordt 
bepaald of het effect met uitvoering van de maatregel kan worden voorkomen. Een overzicht en nadere 
beschrijving van de mitigerende maatregelen is opgenomen in hoofdstuk 9. 

8.2 Beschermde zeezoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de bruinvis of zeehonden 
aanwezig. De bruinvis komt verspreid over de Noordzee voor om te foerageren, terwijl zeehonden in lage 
aantallen op de Noordzee voorkomen om te foerageren omdat ze vooral gebruikmaken van de kustzone. 
Zoals blijkt uit de beoordeling in hoofdstuk 6 kunnen negatieve effecten als gevolg van geluidsverstoring 
door het heien van de verankeringspalen van het productieplatform en de conductors en het uitvoeren van 
de VSP-onderzoeken niet uitgesloten worden.  

8.2.1 Onderwatergeluid 
Door het nemen van maatregelen zoals een ADD en een soft start zullen zeezoogdieren in het gebied 
minimaal tot 500 meter van de geluidsbron worden gejaagd. Hierdoor wordt voorkomen dat ze (ge-
hoor)schade oplopen. Tevens wordt hiermee voorkomen dat verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5 lid 
1 worden overtreden. Hiervoor hoeft geen ontheffing aan gevraagd te worden.  
Door aan het begin van het onderzoek te beginnen met een soft start worden de bruinvissen wel opzettelijk 
verstoord. Dit is een overtreding van verbodsbepaling 3.5 lid 2, waarvoor een ontheffing dient te worden 
aangevraagd.  
 
Daarnaast wordt de algemene geluidsnorm van 168 dB overschreden door het heien van de verankerings-
palen, waardoor mitigerende maatregelen nodig zijn. 
 
Zeezoogdieren kunnen verstoord worden, dit heeft een effect op individuele dieren, maar de staat van in-
standhouding op populatieniveau wordt echter niet negatief beïnvloed, omdat: 
• Het effect tijdelijk is (maximaal 13 dagen); 
• Er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn in de directe omgeving om te foerageren; 
• Er sprake is van een worst case inschatting bij het bepalen van de effecten. 
 
Een afname van de staat van instandhouding van de Noordzee bruinvispopulatie en zeehondenpopulatie 
wordt daarmee niet verwacht. Het leefgebied voor de bruinvis en zeehonden in de Noordzee wordt door de 
voorgenomen activiteit niet aangetast.  
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ASCOBANS  
De doelstelling van het ASCOBANS28-verdrag is de draagkracht van de populatie bruinvissen op minimaal 
80% te houden. Hierbij dienen ook andere activiteiten die een effect kunnen hebben op de bruinvispopulatie 
in ogenschouw genomen te worden, zoals bijvangst door visserij, explosies, scheepvaart, heiwerkzaamhe-
den voor de aanleg van windparken of boorplatforms en andere antropogene effectveroorzakers. Omdat 
het lastig is van al deze antropogene effectveroorzakers de effecten tezamen in te schatten, is in het KEC 
bepaald dat bij een individueel project een afname van meer dan 5% van de populatie niet acceptabel is. 
Er wordt van uitgegaan dat de huidige populatie bruinvissen op het NCP op maximale draagkracht is (Heinis 
et al., 2019). De populatie omvang is gemiddeld 51.000 dieren, dat betekent dat voor dit project in cumulatie 
met andere projecten een afname groter dan 2.550 individuen niet acceptabel is.  
 
Dit project leidt tot een lange termijn populatie reductie van 2,2 bruinvissen (0,004%) wanneer alle verstoring 
in het voorjaar zou plaatsvinden, wanneer de hoogste aantallen aanwezig zijn. De 5% wordt daarmee (ook 
in cumulatie, zie hoofdstuk 10) niet overschreden en de doelstelling van ASCOBANS komt door dit project 
niet in gevaar.  

8.2.2 Conclusie zeezoogdieren 
De gunstige staat van instandhouding van bruinvis (art 3.5) en gewone zeehond en grijze zeehond (art 3.10) 
is niet in het geding. Voor het opzettelijk verstoren (verbodsbepaling 3.5 lid 2) van zeezoogdieren door de 
soft start dient een ontheffing aangevraagd te worden. Daarnaast wordt de geluidsnorm van 168 dB over-
schreden, waardoor maatregelen nodig zijn. 
 
Mitigatie: er wordt een (dubbel) bellenscherm ingezet of een vergelijkbare maatregel met minimaal 
hetzelfde resultaat, waardoor het geluidsniveau naar beneden wordt gebracht met 8-14 dB. Daardoor 
wordt overschrijding van de geluidsnorm voorkomen en worden negatieve effecten uitgesloten. 
 

8.3 Beschermde vogelsoorten 
Er zijn geen voortplantingsplaatsen of vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig in het plangebied. Voor het 
soortendeel van de Wnb zijn alleen de broedplaatsen beschermd, die ver buiten het onderzoeksgebied 
liggen. Dit onderdeel is dus niet aan de orde in dit project. Bescherming van ruiende en foeragerende vogels 
gebeurt via de Wnb gebiedenbescherming (zie hoofdstuk 6 en 7).  

Conclusie 
Er zijn geen voortplantingsplaatsen of vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig van vogels die in het soor-
tendeel van de Wnb zijn beschermd. Voor het soortendeel van de Wnb zijn alleen de broedplaatsen be-
schermd, die ver buiten het onderzoeksgebied liggen. Dit onderdeel is dus niet aan de orde in dit project. 
Er worden daarom geen verbodsbepalingen overtreden. 
 
Uit hoofdstuk 6 en 7 blijkt dat significante effecten op vogelsoorten waarvoor Natura 2000-gebieden zijn 
aangewezen kunnen worden uitgesloten. Voor deze soorten komt gunstige staat van instandhouding niet 
in het geding, er worden geen verbodsbepalingen overtreden. 
 
 
 
 
 

 
28 ASCOBANS staat voor Agreement on the Conservation of Small Cetaceans in the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas. 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

8-10-2020 NATUURTOETS GASWINNING N05-A BG6396IBRP2010081149 108  

 

8.4 Bodemdieren 

8.4.1 Platte oester 
De platte oester wordt beschermd onder OSPAR en ondervindt mogelijk effecten van het onderwatergeluid 
door heien van de verankeringspalen, de conductors en VSP-onderzoek 1.  
 
Heien verankeringspalen en conductors 
Bij het oesterbankherstelproject is het geluidsniveau van de verankeringspalen 169 dB en door het heien 
van de conductors 161 dB, waardoor er mogelijk negatieve effecten optreden door verstoring. Schelpdieren 
zijn minder gevoelig voor onderwatergeluid dan zeezoogdieren, maar omdat precieze gegevens niet bekend 
zijn wordt er ervanuit gegaan dat er schade aan oesters kan optreden bij een geluidsniveau van 168 dB (het 
geluidsniveau dat in Nederland voor bruinvissen (en ook zeehonden en vissen) wordt gehanteerd als ge-
luidsnorm, worst-case). Dat betekent dat deze ‘geluidsnorm’ door het heien van de verankeringspalen met 
1 dB wordt overschreden en dat negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten. Het geluidsniveau door 
het heien van de conductor blijft wel onder de norm waardoor effecten kunnen worden uitgesloten.  
 
Het heien van de verankeringspalen heeft mogelijk een negatief effect op de gunstige staat van instand-
houding van de platte oester en daarmee ook een negatieve invloed op het oesterbankherstelproject. 
 
Mitigatie: er wordt een (dubbel) bellenscherm ingezet of een vergelijkbare maatregel met minimaal 
hetzelfde resultaat, bij het heien van de verankeringspalen waardoor het geluidsniveau naar bene-
den wordt gebracht met 8 – 14 dB gemitigeerd (voor bruinvissen)). Daardoor wordt het oesterbank-
herstelproject niet beïnvloed door het heigeluid en is er geen sprake van een negatief effect op de 
platte oester. 
 
Uitvoeren VSP-onderzoek 
Door het uitvoeren van VSP-onderzoek 1 (N05-A Noord) wordt de platte oester en daarmee het oesterbank-
herstelproject verstoord. Het geluidsniveau is lager dan de hierboven genoemde 168 dB, waardoor er geen 
sprake is van schade aan de platte oesters. Negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. 
 
Het uitvoeren van VSP-onderzoek 1 heeft geen negatief effect op de gunstige staat van instandhouding van 
de platte oester en daarmee ook geen negatieve invloed op het oesterbankherstelproject. 
 

8.4.2 Overige bodemdieren 
De noordkromp en purperslak worden ook onder OSPAR beschermd.  
 
De noordkromp wordt aangetroffen in slibrijke en fijnzandige bodems op dieptes van 20 tot meer dan 100 
meter en met name ten noorden van de Oestergronden en ten zuiden van de Doggersbank. De purperslak 
komt met name in de kustzone en de deltawateren voor. De kans dat de noordkromp en de purperslak 
aanwezig zijn in het plangebied is klein. Effecten op de gunstige staat van instandhouding van deze soorten 
kan worden uitgesloten, er worden geen verbodsbepalingen overtreden. 

8.5 Plankton 
Door de aanwezigheid van sediment in de waterkolom door het lozen van boorgruis- en spoeling en het 
ingraven van de pijpleiding en de kabel kan tot gevolg hebben dat slechts in een beperkt deel van de wa-
terkolom voldoende licht indringt voor de groei van fytoplankton. Dat kan gevolgen hebben voor de primaire 
productie. 
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Modelberekeningen (Pluimmodellering boringen, 2020) laten zien dat bij één boring de maximale toename 
in slibconcentratie ten opzichte van een achtergrondconcentratie van 5-20 mg/l bij het boorplatform ca. 12 
mg/l is en 0,1 mg/l in Borkum-Riffgrund en Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Kűstenmeer. 
Het slib in de waterkolom verplaatst zich na de lozing en slaat uiteindelijk neer op de bodem. Berekend is 
dat de toename in de slibconcentratie na afloop van een boring 0 mg/l bedraagt in de omgeving van het 
boorplatform. Wanneer er twaalf boringen en een aantal sidetracks achter elkaar worden uitgevoerd is er in 
een deel van de Borkumse Stenen sprake van een verhoging van maximaal 12 mg/l en een verhoging van 
maximaal 0,1 mg/l in Borkum-Riffgrund, gedurende de boorfase (3-4 jaar). 
 
De tijdelijke toename van 12 mg/l na een boring valt binnen de fluctuaties in slibconcentratie die van nature 
voorkomen (van Duin et al., 2017 en paragraaf 6.6.1). Negatieve effecten op plankton en de primaire pro-
ductie kunnen worden uitgesloten. 

8.6 Conclusie Quick Scan 
Tabel 8-1 Conclusies Quick Scan 

Beschermde 
soorten Staat van instandhouding/verbodsbepalingen Mitigerende maatregelen 

Zeezoogdieren 

De gunstige staat van instandhouding van bruinvis 
en gewone zeehond en grijze zeehond is niet in het 
geding. Voor het opzettelijk verstoren van zeezoog-
dieren door de soft start bij het heien dient een ont-
heffing aangevraagd te worden. De geluidsnorm 
wordt overschreden 

Door het gebruik van bellenschermen wordt het ge-
luid gereduceerd en de geluidsnorm niet overschre-
den 

Platte oester 

Het kan niet worden uitgesloten dat de gunstige 
staat van instandhouding in het geding is en dat 
verbodsbepalingen worden overtreden door het 
heien van de verankeringspalen  

Door het gebruik van bellenschermen wordt het ge-
luid gereduceerd en treden geen negatieve effecten 
op voor het oesterbankherstelproject  

Plankton Negatieve effecten kunnen worden uitgesloten  

ASCOBANS De doelstelling van ASCOBANS komt niet in gevaar  

OSPAR 
Er is geen sprake van negatieve effecten op de po-
pulatie van de onder OSPAR beschermde soorten, 
behalve van de platte oester door heien  

Door het gebruik van bellenschermen wordt het ge-
luid gereduceerd en treden geen negatieve effecten 
op voor het oesterbankherstelproject 
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9 Mitigerende maatregelen 

9.1 Mitigatie onderwatergeluid door heien 
In Tabel 9-1 is een overzicht opgenomen van de mogelijke maatregelen om onderwatergeluid te reduceren.. 
Bij het definitieve ontwerp van de heiwerkzaamheden worden de vereiste maatregelen nader uitgewerkt. 

Tabel 9-1 Overzicht van de mogelijke maatregelen om geluidsreductie te bewerkstellingen (NAS = underwater noise abatement sys-
tems; BBC = big bubble curtain; DBBC = double big bubble curtain, HSD = hydro sound damper) (uit Verfuss et al., 2019). 

Mitigerende maatregel Waterdiepte Geluidsreductie (Δ SELss dB) 

BBC = big bubble curtain (> 0.3 m3/min/m) ≈ 40 m 7 - 11 

DBBC = double big bubble curtain (> 0.3 m3/min/m) ≈ 40 m 8 - 13 

DBBC = double big bubble curtain (> 0.4 m3/min/m) ≈ 40 m 12 - 18 

DBBC = double big bubble curtain (> 0.5 m3/min/m) > 40 m 15 - 16 

NMS = (IHC) noise mitigation system Tot 40 m 13 - 16 

HSD = hydro sound damper Tot 40 m 10 - 12 

NMS + optimised BBC (> 0.4 m3/min/m) ≈ 40 m 17 - 18 

NMS + optimised BBC (> 0.5 m3/min/m) ≈ 40 m 18 - 20 

HSD + optimised BBC (> 0.4 m3/min/m) ≈ 30 m 15 - 20 

HSD + optimised DBBC (> 0.48 m3/min/m) 20 – 40 m 15 - 28 

HSD + optimised DBBC (> 0.5 m3/min/m) < 45 m 18 - 19 

 
Om effecten van onderwatergeluid door het heien van de verankeringspalen van het productieplatform op 
zeezoogdieren te voorkomen moet het geluid met minimaal 8 dB gereduceerd worden. Het geluid moet 168 
dB op 750 meter zijn volgens de Nederlandse regels en 160 dB op 750 meter om aan de Duitse wetgeving 
te voldoen. Deze eis wordt meegegeven aan de ‘operator’ die het werk zal gaan uitvoeren. Na mitigatie is 
er geen sprake van overschrijding van de geluidsnorm en is het verstoorde oppervlak in het Natura 2000-
gebied Borkum-Riffgrund kleiner dan 10% en treden er geen significante effecten op. Daarmee worden ook 
de effecten van onderwatergeluid op de platte oester en het oesterbankherstelproject ruim gemitigeerd  
(1 dB overschrijding). 
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10 Cumulatie van effecten 

10.1 Hoe is het optreden van cumulatieve effecten onderzocht? 
In de Wnb wordt op twee manieren rekening gehouden met cumulatie. Enerzijds op grond van art. 2.7, lid 
3 (gebiedsbescherming) en anderzijds door te toetsen aan een gunstige staat van instandhouding van een 
soort (soortenbescherming).  
 
In de wettelijke tekst van de Wnb onderdeel soorten en de toelichting daarop wordt echter niet gesproken 
over het onderwerp cumulatie. Er worden ook geen eisen gesteld aan wat wel of niet dient te worden mee-
genomen in de cumulatieve effectbeoordeling. Echter, omdat getoetst moet worden aan de gunstige staat 
van instandhouding, zal elke activiteit die een negatief effect hierop kan hebben in de beoordeling meege-
nomen moeten worden, tenzij die al geacht mag worden verwerkt te zijn in de gehanteerde inschatting van 
de staat van instandhouding (Kader Ecologie en Cumulatie: Rijkswaterstaat, 2015, Heinis et al., 2019). Bij 
mobiele soorten die zich over landgrenzen heen bewegen en niet gebonden zijn aan beschermde gebieden 
zoals zeezoogdieren, grote vissoorten en zeevogels moet de borging van de instandhouding feitelijk op 
biogeografisch populatieniveau plaatsvinden.  
 
Om de effecten op de staat van instandhouding goed te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om te kijken 
naar de cumulatieve effecten van andere projecten die in dezelfde periode en/of hetzelfde gebied worden 
uitgevoerd.  
 
Cumulatie in het kader van de Duitse wetgeving 
Net als in Nederland dient in het kader van de Duitse wetgeving te worden bepaald of er sprake is van 
cumulatie van effecten op beschermde soortgroepen en habitattypen door projecten van derden die vergund 
zijn. 

10.2 Projecten die worden meegenomen 
De volgende projecten worden meegenomen in de cumulatietoets: 

 Projecten die negatieve effecten hebben op beschermde habitattypen en soorten die vergelijkbaar zijn 
met de effecten die worden veroorzaakt door de voorgenomen activiteit N05-A; 

 Projecten van derden in Nederland en Duitsland waar een vergunning in het kader van de Wnb en 
Duitse wetgeving voor is verleend, maar die nog niet zijn uitgevoerd of die ten dele zijn uitgevoerd29. 
Dit kunnen allerlei typen projecten zijn, zoals windparken, zandwinning, scheepvaart en helikopter-
vluchten. Hiervoor wordt voor de Nederlandse projecten de Vergunningenbank van het ministerie van 
LNV gebruikt. Voor de Nederlandse windparken is het KEC gebruikt. Voor vergunningen in Duitsland 
wordt de website van Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) gebruikt voor offshore 
windparken en hoogspanningsleidingen en Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) 
voor delfstoffenwinning. Er wordt uitgegaan van de periode 2021 – 2025; 

 Het is niet wettelijk verplicht, maar in deze toetsing worden ook relevante en bekende toekomstige pro-
jecten meegenomen die nog geen vergunning hebben. Hierdoor wordt het inzicht in de cumulatie zo 

 
29 Op grond van art. 2.7, lid 3, Wnb jo. art. 2.8, lid 1-8, Wnb moeten effecten van een voorgenomen project of vast te stellen plan in 
cumulatie met effecten van andere plannen en projecten passend worden beoordeeld. De hoofdlijn in de jurisprudentie is al enige 
jaren dat de verplichting om deze cumulatieve beoordeling te verrichten alleen geldt voor projecten waarvoor een Nbw-vergunning is 
verleend, maar die nog niet zijn uitgevoerd. Projecten waarvoor nog geen Nbw-vergunning is verleend worden, in beginsel, be-
schouwd als een toekomstige onzekere gebeurtenis en hoeven om die reden niet in deze beoordeling te worden betrokken. Effecten 
van projecten waarvoor een Nbw-vergunning is verleend en die reeds zijn uitgevoerd, worden geacht deel uit te maken van de auto-
nome ontwikkeling, ten opzichte waarvan in een passende beoordeling de effecten van het voorgenomen plan of project worden 
beoordeeld.  
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volledig mogelijk. Daarbij horen ook nog niet-vergunde projecten van ONE-Dyas die in het GEMS-ge-
bied uitgevoerd zullen worden. Dit wordt apart van de wettelijke verplichte cumulatie beschreven. 

 
De volgende stappen worden doorlopen: 

 De relevante projecten worden kort beschreven, waarbij wordt aangegeven wat het project inhoudt en 
waar en wanneer het wordt uitgevoerd. Daarnaast worden de relevante negatieve effecten en de even-
tuele resteffecten na mitigatie van significante effecten kort benoemd, op basis van de bij de vergun-
ning horende Passende beoordeling en/of Quickscan. Alleen kleine of resteffecten na mitigatie worden 
meegenomen in de cumulatie, verwaarloosbare effecten leveren geen cumulatie op en significante ef-
fecten komen niet voor, omdat ze worden gemitigeerd; 

 Per storingsfactor wordt aangegeven wat de negatieve effecten zijn van de ontwikkeling van veld N05-
A en de prospects rond N05-A en de andere relevante projecten. Daarbij worden de ruimtelijke over-
lap, de overlap in tijd en de gevoeligheid en veerkracht/herstelduur van de doelsoort of het habitattype 
aangegeven;  

 Op basis van het overzicht per verstoringsfactor worden de gezamenlijke effecten bepaald. De effect-
beoordeling wordt zoveel mogelijk gebaseerd op (semi)kwantitatieve gegevens van verstoringsfactoren 
en instandhoudingsdoelstellingen. Dit type gegevens is echter vaak niet aanwezig, waardoor expert-
schattingen met kwalitatieve informatie moeten worden uitgevoerd; 

 Bij de beoordeling van het cumulatieve effect worden de huidige staat van instandhouding en de in-
standhoudingsdoelstelling (indien relevant) meegenomen in de weging van het effect. 

 
Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de wettelijk verplichte onderdelen (activiteiten die nog 
niet zijn uitgevoerd maar wel een vergunning in het kader van de Wnb hebben) en de niet-verplichte onder-
delen (projecten van ONE-Dyas en derden die nog niet zijn vergund en projecten in de verdere toekomst).  
Cumulatie van de verschillende onderdelen binnen de voorgenomen activiteit van ONE-Dyas wordt beoor-
deeld op basis van de bestaande planning, daarna wordt gekeken of het clusteren of spreiden van activitei-
ten mogelijk een kleiner effect heeft op het milieu. 
 

10.3 Effecten voorgenomen activiteit N05-A 
De volgende effecten van de voorgenomen activiteit worden meegenomen in de cumulatietoets: 

 Effecten van onderwatergeluid op zeezoogdieren, vissen en bodemdieren (resteffecten na mitigatie); 

 Effecten van verstoring van de bodem/bodemdieren en oppervlakteverlies (klein effect); 

 Effecten van verstoring van vogels en zeezoogdieren door schepen en helikopters (klein effect); 

 Effecten van verstoring van vogels en vleermuizen door licht (klein effect); 
 
De verschillende varianten zoals beschreven in het MER en de Natuurtoets zijn alleen onderscheidend voor 
stikstofdepositie en het wel of niet lozen van boorgruis. De overige in de Natuurtoets beschreven verschillen 
tussen varianten zijn verwaarloosbaar en worden daarom niet benoemd in deze cumulatietoets. 
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10.4 Vergunde activiteiten van derden 

10.4.1 Wind op Zee 

10.4.1.1 Wind op Zee Nederland 
In de Structuurvisie Windenergie op Zee (nu verankerd in het Nationaal Waterplan 2016-2021) zijn wind-
energiegebieden aangewezen waar de komende jaren windparken ontwikkeld worden (Zie Figuur 10-1).  
 
Windpark Borssele 
Windpark Borssele ligt voor de kust van Zeeland, tegen de grens met België. Windpark Borssele ligt op 
meer dan 300 km afstand van de projectlocatie. Het windpark wordt naar verwachting in 2020 in gebruik 
genomen30.  
 
Windpark Hollandse kust Noord 
Windpark Hollandse kust Noord ligt voor de kust van Egmond aan zee en ligt op ongeveer 200 km afstand 
van de projectlocatie. De tender-procedure loopt tot het voorjaar van 2020. Met de bouw zal na 2021 be-
gonnen worden.  
 
Windpark Hollandse kust Zuid 
Windpark Hollandse kust Zuid ligt buiten de 12-mijlzone op ongeveer 18 kilometer van de kust tussen Zand-
voort en Den Haag en op ongeveer tweehonderdtwintig afstand van de projectlocatie. Hollandse Kust Zuid 
bestaat uit vier kavels. De werkzaamheden voor Kavel 1 en 2 zijn begonnen in het voorjaar van 201931. De 
installatie van de windmolens voor Kavel III en IV vindt plaats in 202232.  
 
Windpark Hollandse kust West 
In 2020 zijn de kavelbesluiten voor Windpark Hollandse kust West, kavels VI en VII genomen. De beoogde 
windparken voor Windpark Hollandse kust West hebben elk een vermogen van 700 MW. De kavels liggen 
op ruim 51 kilometer van de kust van Noord-Holland. De tender wordt naar verwachting in 2021 worden 
uitgezet en in 2024/2025 start de exploitatie. 
 
Windpark Ten noorden van de Waddeneilanden 
Windpark Ten noorden van de Waddeneilanden ligt op minimaal zeventig kilometer afstand van de project-
locatie. De tender uitvraag staat gepland voor 202233, het windpark zal waarschijnlijk worden gerealiseerd 
in 2026.  
 
Windpark IJmuiden Ver 
Windpark IJmuiden Ver, kavel I, II, III en IV ligt voor de kust van IJmuiden, bijna tegen de grens met Enge-
land en ligt op 185 km afstand van de projectlocatie. Voor kavel I en II worden in het 4e kwartaal van 2023 
de tender voor de kavels uitgeschreven. Het bouwen van de kavels I en II zal plaatsvinden in 2025. De 
verwachte ingebruikname van de kavels is 2027 of 2028. Kavels III en IV van IJmuiden Ver komen daarna, 
in het vierde kwartaal van 2025 zal de tender uitgeschreven worden. 
 
Mogelijke cumulatie 
Er is door overlap in aanlegperiode (naar verwachting 2022 – 2023) sprake van mogelijke cumulatie van 
effecten met: 

 
30 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/windenergie-op-zee 
31 https://vattenfall-hollandsekust.nl/blog/2019/03/11/vattenfall-start-werkzaamheden-hollandse-kust-zuid/ 
32 https://vattenfall-hollandsekust.nl/blog/2019/07/11/vattenfall-wint-tender-hollandse-kust-zuid-34/ 
33 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/woz/windenergiegebied-ten-noorden-van-
de-waddeneilanden 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/windenergie-op-zee
https://vattenfall-hollandsekust.nl/blog/2019/03/11/vattenfall-start-werkzaamheden-hollandse-kust-zuid/
https://vattenfall-hollandsekust.nl/blog/2019/07/11/vattenfall-wint-tender-hollandse-kust-zuid-34/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/woz/windenergiegebied-ten-noorden-van-de-waddeneilanden
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/woz/windenergiegebied-ten-noorden-van-de-waddeneilanden
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 Windpark Hollandse kust Noord 

 Windpark Hollandse kust Zuid, Kavels III en IV 

 Windpark Hollandse kust West, Kavels VI en VII 
 
Er is mogelijk sprake van cumulatie van effecten op zeezoogdieren en vissen tijdens de aanlegfase door 
onderwatergeluid. Overige effecten zoals verstoring door scheepvaart op vogels en zeezoogdieren en ver-
storing van bodem en bodemfauna zijn in de passende beoordeling van de windparken beoordeeld als 
gering en worden daarom niet meegenomen in deze cumulatietoets. 
 
Onderwatergeluid 
Bruinvis 
In Heinis et al. (2019, tabel 4-5) is berekend dat de aanleg van de geplande Nederlandse windparken tussen 
2020 en 2030 leidt tot een totaalaantal bruinvisverstoringsdagen van 807.969. Volgens de benaderingsfor-
mule (Populatiereductie = 1,06 x 10-4 x bvvd1,17) die is afgeleid van berekeningen met het Interim Population 
Consequences of Disturbance (iPCoD) model (Harwood et al., 2014) leidt dit tot een kans van 5% op een 
reductie van de bruinvispopulatie na 2030 met 865 dieren.  
Het maximale aantal bruinvisverstoringsdagen ten gevolge van het heien van de verankeringspalen van het 
productieplatform, de conductorpijpen en het VSP-onderzoek voor N05-A is (wanneer alle verstoring plaats-
vindt in het voorjaar wanneer de meeste dieren voorkomen en zonder mitigatie) 1.731. Samen met de aan-
leg van de Nederlandse windparken tussen 2020 en 2030 leidt dat tot een totaal van 809.700 bruinvisver-
storingsdagen. De benaderingsformule voorspelt dan een kans van 5% op een reductie van de bruinvispo-
pulatie na 2030 met 868 individuen, dus op een extra afname met 2,2 individuen ten gevolge van de voor-
genomen activiteit. Het totaal blijft cumulatief met 1,7% (TNO, 2020) ruim beneden de door het Rijk gehan-
teerde grens dat de populatie met 95% zekerheid niet verder zal afnemen dan tot 95% van de totale Neder-
landse bruinvispopulatie (geschat op 51.000 dieren). Geconcludeerd wordt dat er geen significante ef-
fecten op de Nederlandse populatie bruinvissen optreden door cumulatie van onderwatergeluid. 
 
Gewone zeehond, grijze zeehond en vissen 
In het Kader Ecologie en Cumulatie 3.0 t.b.v. uitrol van windenergie op zee 2030, deelrapport A: methode-
beschrijving (Rijkswaterstaat, 2019) is het volgende opgenomen: 
 
‘De aanname is vooralsnog dat bruinvissen gevoeliger zijn voor onderwatergeluid dan zeehonden. Recent 
onderzoek lijkt erop te wijzen dat dit genuanceerder ligt en blijkt dat bruinvissen, zeehonden en vissen 
reageren op verschillende “segmenten“ van onderwatergeluid. Ze ondervinden daarmee andere effecten 
op fysieke toestand en het gedrag. Tot hier meer duidelijkheid over is, wordt vooralsnog aangenomen dat 
wanneer er geen effect is op bruinvissen, er geen effect is op zeehonden. Volgens dezelfde redenatie wordt 
aangenomen dat ook op vissoorten geen noemenswaardige effecten optreden’. 
 
Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat er geen significante effecten op de gewone 
zeehond, grijze zeehond en vissen optreden door cumulatie van onderwatergeluid. 
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Figuur 10-1 Kaart met bestaande windparken (in rood), windenergiegebieden van de routekaart 2023 (in blauw) en windenergiege-
bieden van de routekaart 2030 (in groen). (Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat)  
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10.4.1.2 Wind op zee Duitsland 
In Figuur 10-2 is een overzicht opgenomen van de bestaande en geplande windparken in de Duitse EEZ. 
De volgende windparken liggen in de buurt van het plangebied N05-A en worden mogelijk in dezelfde peri-
ode aangelegd als de voorgenomen activiteit: 

 Borkum Riffgrund 3; 

 He Dreiht Offshore Wind Farm. 
 
Voor Borkum Riffgrund 3 wordt in de zomer van 2020 een natuurtoets opgeleverd, voor He Dreiht Offshore 
Wind Farm is een beschrijving van effecten opgenomen in de (verlopen) vergunning uit 2017.  
 
Mogelijke cumulatie 
Er is mogelijk sprake van cumulatie van effecten op zeezoogdieren en vissen tijdens de aanlegfase door 
onderwatergeluid. Daarnaast is er mogelijk sprake van verstoring van vogels en zeezoogdieren door 
scheepvaart en verstoring van de bodem/bodemdieren. 
 
Onderwatergeluid 
In de vergunning is aangegeven dat er geen effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van zeezoog-
dieren wordt verwacht. Door de standaardmaatregelen die worden getroffen bij het heien wordt ook geen 
cumulatie van effecten met andere projecten verwacht. Er zijn geen kwantitatieve gegevens met betrek-
king tot onderwatergeluid beschikbaar.  
 
Wanneer ervan wordt uitgegaan dat een windpark een verstorend effect heeft tot een afstand van twintig 
kilometer, wordt er door de aanleg van de twee windparken een gebied van 2.504 km2 verstoord. Door het 
heien van de verankeringspalen van het platform wordt een gebied van 610 km2 verstoord, wat betekent 
dat er in cumulatie een gebied van 3.114 km2 wordt verstoord. Dat is 1,5 % van het totale oppervlak van 
de Nederlandse en Duitse EEZ en minder dan 5% van de Duitse EEZ alleen. Dat betekent dat de voor-
waarde dat er niet meer dan 10% Natura 2000-gebieden en van de Duitse EEZ mag worden verstoord 
niet wordt overtreden. Het verstoorde oppervlak is klein en de verstoring is tijdelijk, het effect is niet signifi-
cant. Er is geen sprake van significante effecten door cumulatie van effecten door verstoring door 
onderwatergeluid. 
 
Verstoring van de bodem/bodemdieren 
Bij de voorgenomen activiteit N05-A vindt verstoring van de bodem en oppervlakteverlies plaats door het 
plaatsen van de platforms en het lozen van boorgruis in de variant ‘Lozen boorgruis’. Bij het plaatsen van 
een windpark vindt er verstoring van de bodem en oppervlakteverlies plaats door het plaatsen van de turbi-
nes, steenbestorting en de aanleg van kabels. In de vergunning voor het windpark He Dreiht is aangegeven 
dat er geen significante effecten optreden, een toevoeging van 42 ha verstoring/oppervlakteverlies door 
N05-A zal nauwelijks een extra effect hebben. Er is geen sprake van significante effecten door cumu-
latie van effecten door verstoring van de bodem/bodemdieren. 
 
Schepen en helikopters 
Voor de voorgenomen activiteit N05-A geldt dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande 
scheepvaartroutes, waardoor er weinig extra verstoring plaatsvindt. Dit geldt volgens de vergunning voor 
het windpark He Dreiht ook en daarmee waarschijnlijk ook voor Borkum Riffgrund 3. Effecten zijn daardoor 
klein, ook als ze bij elkaar opgeteld worden. Er is geen sprake van significante effecten door cumulatie 
van effecten door verstoring van vogels en zeezoogdieren door schepen en helikopters. 
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Figuur 10-2 Offshore windparken in de Duitse EEZ (bron: BfN) 

10.4.2 Kabels en leidingen 
Viking Link 
De Viking Link is een hoogspannings-gelijkstroomverbinding (High Voltage Direct Current, HVDC) met een 
capaciteit van 1.400 megawatt (MW) tussen het Britse en Deense elektriciteitsnet. Het voorgestelde kabel-
tracé loopt van Lincolnshire (Verenigd Koninkrijk) naar Revsing in Jutland (Denemarken). De totale lengte 
van de zeekabel is 635 km, waarvan 170 km door de Nederlandse EEZ gaat. Dit project start volgens de 
website34 in 2019 met voorbereidende werkzaamheden en in 2020 met de uitvoering. De werkzaamheden 
op zee lopen tot 2023. De kabel wordt ten noordwesten van het plangebied N05-A aangelegd, op meer dan 
175 km afstand (zie Figuur 10-3).  
 
Mogelijke cumulatie 
Gezien de grote afstand, zie Figuur 10-3, is de kans op cumulatie van effecten zeer klein. Op basis van de 
verslechteringstoets (Viking Link – Nederland, 2017) en de voorwaarden in de Wnb vergunning kunnen de 
resteffecten tijdens de aanleg, onderhoud en verwijdering van de kabel beschouwd worden als verwaar-
loosbaar. Er is daarom geen sprake van cumulatie van effecten.  
 

 
34 http://viking-link.com/timeline/ 
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Figuur 10-3 De geplande locatie van de Viking Link door de Noordzee (http://viking-link.com/the-project/offshore-work/) 

10.4.3 Zandwinning 
De voorgenomen activiteit N05-A bevindt zich in een zandwingebied. Wanneer het project start zullen de 
zandwinactiviteiten in dit gebied worden ingeperkt. Voor de zandwinning is geen Wnb vergunning aanwezig 
(zie kader). Er is geen informatie beschikbaar over de periode waarin er in deze zoekgebieden zand wordt 
gewonnen.  
 
In het kader van het nader onderzoek (Arcadis/WMR, 2017) is geconcludeerd dat, gezien de draagkracht 
van het systeem, significante effecten op mariene habitattypen en schelpdieretende vogels kunnen worden 
uitgesloten. Omdat deze conclusie in overeenstemming is met het uitgangspunt voor de vrijstelling in de 
beheerplannen, dat er geen sprake mag zijn van significante effecten, kan gebruik worden gemaakt van de 
vrijstelling en is een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming niet noodzakelijk (MER zand-
winning 2018 t/m 2027). 
 
Door zandwinning vindt verstoring van de bodem plaats. Door de aanwezigheid van het platform, de pijp-
leiding en de kabel zal het gebied waar normaal zand wordt gewonnen ongeveer met de helft kleiner wor-
den. Daardoor zal er minder bodemverstoring plaatsvinden dan in het verleden het geval was. Het oppervlak 
dat door de voorgenomen activiteit N05-A wordt verstoord is klein (42 ha, dat is 0,00001% van het gehele 
NCP) en tijdelijk. Significante effecten door cumulatie van effecten kunnen worden uitgesloten. 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

8-10-2020 NATUURTOETS GASWINNING N05-A BG6396IBRP2010081149 119  

 

10.4.4 Conclusie cumulatie met vergunde activiteiten 
Er is geen sprake van significante effecten door cumulatie van effecten van de voorgenomen activiteit N05-
A met de effecten van de andere activiteiten.  

10.5 Toekomstige activiteiten zonder vergunning 

10.5.1 Kabels en leidingen 
NeuConnect interconnector 
Op dit moment loopt het vergunningentraject voor de NeuConnect interconnector35. Dit betreft een hoog-
spanningsverbinding met een capaciteit van ca. 1.400 megawatt waarmee elektriciteit zal worden overge-
dragen tussen de transportsystemen van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (www.neuconnect.eu). Deze 
verbinding doorkruist de Exclusieve Economische Zones van het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duits-
land. De totale lengte van de zeekabel bedraagt ongeveer 650 km, waarvan 68 km door het Natura 2000-
gebied Friese Front. De kabel zal in de periode 2021 – 2023 ten noordenwesten van het plangebied N05-A 
worden aangelegd, op meer dan 90 km afstand. 
 
Mogelijke cumulatie 
Gezien de grote afstand is de kans op cumulatie van effecten zeer klein. Er is nog geen toetsing in het kader 
van de Wnb beschikbaar, waardoor het lastig is om de effecten in te schatten. Omdat het project plaatsvindt 
in het Natura 2000-gebied Friese Front is er mogelijk sprake van verstoring van de zeekoet. Daarnaast is 
er sprake van verstoring van de bodem en vertroebeling door het ingraven van de kabel.  
 
Bij de voorgenomen activiteit N05-A is de verstoring van de zeekoet verwaarloosbaar, waardoor cumulatie 
van effecten op de zeekoet kan worden uitgesloten. 
 
De verstoring van de bodem en de vertroebeling door de aanleg van de interconnector zijn tijdelijk en vinden 
plaats op een veel grotere diepte, waardoor er sprake is van een ander bodemtype. Het oppervlak dat door 
de voorgenomen activiteit N05-A wordt verstoord is klein. Significante effecten door cumulatie van ef-
fecten op de bodem en bodemdieren kunnen worden uitgesloten. 

10.5.2 Toekomstige activiteiten van ONE-Dyas in het GEMS-gebied 
ONE-Dyas heeft een aantal projecten in de planning staan die nog niet zijn vergund in het kader van de 
Wnb. Op dit moment is het niet duidelijk wanneer deze activiteiten zullen plaatsvinden. Naar aanleiding van 
het Advies van de Commissie m.e.r. op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt onderzocht of er door 
cumulatie met deze activiteiten mogelijk significante effecten kunnen optreden, bijvoorbeeld doordat gedu-
rende langere tijd verstoring optreedt.  
 
Seismisch onderzoek N4-M6 
Naar aanleiding van een aantal succesvolle proefboringen wil ONE-Dyas het gebied van de offshore mijn-
bouwblokken N4 en M6 verder onderzoeken op de aanwezigheid van mogelijke prospects. Om deze pros-
pects te kunnen onderzoeken is ONE-Dyas voornemens om een 3D seismisch onderzoek uit te voeren in 
en rond deze mijnbouwblokken, gedeeltelijk in de territoriale zee en op het Nederlands Continentaal Plat 
(NCP). Het onderzoeksgebied grenst aan het Duitse Continentaal Plat omdat één van de prospects op de 
grens van Nederland en Duitsland ligt (zie Figuur 10-4).  
 
  

 
35 https://www.noordzeeloket.nl/virtuele-map/neuconnect-tussen/ 

https://www.noordzeeloket.nl/virtuele-map/neuconnect-tussen/


 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

8-10-2020 NATUURTOETS GASWINNING N05-A BG6396IBRP2010081149 120  

 

Proefboringen buiten de 12-mijlszone 
Buiten zowel de Nederlandse als de Duitse twaalfmijlszone bevinden zich meerdere prospects en leads. 
Het grootste prospect in Nederland is Kampen in mijnbouwblok G18, op een afstand van circa zestig kilo-
meter ten noorden van Schiermonnikoog. Deze boring heeft het putnummer G18-02 toegewezen gekregen.  

 
Figuur 10-4 Locatie 3D-seismisch onderzoek. Het gebied waar het onderzoek wordt uitgevoerd is omkaderd met een gestippelde lijn. 
 
Een ander prospect buiten de twaalfmijlszone dat ONE-Dyas bestudeert is Turkoois. Het boren van de 
Turkoois-put zal naar verwachting informatie opleveren over onder andere de aanwezigheid van gas, de 
doorlatendheid van de breuken en het gas-watercontact. De locaties van de verschillende prospects buiten 
de Nederlandse twaalfmijlsgrens zijn weergegeven in Figuur 10-5. 
 
Proefboring Turkoois 
ONE-Dyas wil onderzoeken of binnen het GEMS-gebied nog meer winbare gasvelden aanwezig zijn. De 
aanwezigheid van gas kan alleen vastgesteld worden met behulp van proefboringen naar prospects. Dit zijn 
velden waarvan nog moet worden aangetoond of winbare hoeveelheden aardgas aanwezig zijn. Een van 
deze prospects is Turkoois. Dit prospect ligt in de Nederlandse EEZ en bevindt zich gedeeltelijk onder Duits 
grondgebied. ONE-Dyas wil met behulp van jackup rig een proefboring uitvoeren naar dit mogelijke gasveld. 
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De geplande locatie van het boorplatform ligt in het Nederlandse mijnbouwblok N04, ongeveer dertig kilo-
meter ten noorden van Schiermonnikoog.  
 
Proefboring Kampen (G18-02) 
Een andere prospect is Kampen. Dit prospect ligt in de Nederlandse EEZ. Ook hier wil ONE-Dyas met 
behulp van een jackup rig een proefboring uitvoeren naar dit mogelijke gasveld. De geplande locatie van 
het boorplatform ligt in het Nederlandse mijnbouwblok G18, ongeveer vijfenvijftig kilometer ten noorden van 
Schiermonnikoog. De boring naar dit prospect is gestart in het eerste kwartaal van 2020, onderbroken van-
wege de COVID-19 pandemie en wordt momenteel afgerond. 
 

 
Figuur 10-5 Prospects buiten de Nederlandse twaalfmijlsgrens. 
 
Een aantal van de reeds geïdentificeerde prospects ligt in het Duitse deel van het GEMS-gebied (zie Fi-
guur 10-6). Het om de prospects Saphir en Tsavorit.  
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Figuur 10-6 Prospects rond de Duitse twaalfmijlsgrens. 
 
Proefboringen binnen de 12-mijlszone 
ONE-Dyas heeft binnen de Nederlandse twaalfmijlsgrens een aantal prospects geïdentificeerd op een af-
stand van tien tot twintig kilometer van de beoogde locatie van platform N05-A: Apatiet-oost en -west, Sma-
ragd, Tanzaniet-zuid en -zuidwest. In Duitsland bevindt zich het prospects Smaragd op een afstand van 
minimaal tien kilometer van veld N05-A (zie Figuur 10-7). Vanwege de afstand kunnen deze prospects niet 
met een gedevieerde boring vanaf platform N05-A bereikt worden. 
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Figuur 10-7 Prospects binnen de Nederlandse en Duitse twaalfmijlsgrens. 
 
Mogelijke cumulatie 
Er is mogelijk sprake van cumulatie van de volgende effecten: 

 Effecten van onderwatergeluid op zeezoogdieren, vissen en bodemdieren; 

 Effecten van verstoring van de bodem/bodemdieren en oppervlakteverlies; 

 Effecten van verstoring van vogels en zeezoogdieren door schepen en helikopters; 

 Effecten van verstoring van vogels en vleermuizen door licht. 
 
Onderwatergeluid 
De uitvoering van het seismisch onderzoek leidt volgens de Nadere Effectenanalyse N4-M6 (van Mastrigt, 
2019) tot een reductie van maximaal 508 bruinvissen. Door de voorgenomen activiteit vindt een reductie 
plaats van 2,2 bruinvissen. Dit is gezamenlijk 1% van de Nederlandse bruinvissenpopulatie. Het totale effect 
blijft ruim beneden de door het Rijk gehanteerde grens dat de populatie met 95% zekerheid niet zal afnemen 
met meer dan 5% van de totale Nederlandse bruinvispopulatie (geschat op 51.000 dieren). In cumulatie 
met de windparken (paragraaf 10.3.1) is er sprake van een reductie van 2,7%, wat ook onder de grens van 
5% ligt. Na afloop van het seismisch onderzoek kan het verstoorde gebied weer gebruikt worden door de 
bruinvissen. 
 
Voor de proefboring Turkoois is niet de reductie maar het aantal verstoorde bruinvissen berekend. Het 
aantal verstoorde bruinvissen door N05-A is 628 (uitgaand van de hoogste dichtheid bruinvissen in het 
voorjaar) gedurende 13 dagen (in een periode van 3-4 jaar, zonder mitigatie). Door Turkoois worden maxi-
maal 7 bruinvissen verstoord gedurende 1 dag. Voor de overige proefboringen is het aantal verstoorde 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

8-10-2020 NATUURTOETS GASWINNING N05-A BG6396IBRP2010081149 124  

 

bruinvissen nog niet berekend, maar dit zal naar verwachting vergelijkbaar zijn. De proefboringen duren 
ongeveer 3 maanden, dus als alle proefboringen en N05-A (in een theoretische situatie) achter elkaar wor-
den uitgevoerd is er sprake van iets meer dan 1 dag verstoring per 3 maanden, gedurende 5-6 jaar. Daar-
door is er wel voor een langere periode sprake van verstoring, maar doordat deze steeds kortdurend is en 
zeezoogdieren na het heien direct weer gebruik kunnen maken van het verstoorde gebied is er geen sprake 
van significante effecten. 
 
Wanneer het seismisch onderzoek of de (dichtstbij zijnde) proefboringen tegelijkertijd zullen plaatsvinden 
met N05-A dient er wel onderzocht te worden of de geluidsnormen in Nederland en Duitsland niet worden 
overschreden en of het verstoorde oppervlak in de Duitsland niet groter wordt dan 10% (van Natura 2000-
gebieden en de Duitse EEZ). 
 
Er is vooralsnog geen sprake van significante effecten door cumulatie van effecten door onderwa-
tergeluid op bruinvissen. Daarmee zijn ook de effecten op zeehonden en vissen uitgesloten (zie pa-
ragraaf 6.3.1).  
 
Verstoring van de bodem/bodemdieren 
Bij de voorgenomen activiteit N05-A en de proefboringen vindt verstoring van de bodem en oppervlaktever-
lies plaats door het plaatsen van de platforms en het mogelijk lozen van boorgruis. In alle projecten gaat het 
om zeer kleine oppervlaktes en is geen sprake van beschermde habitattypen in het kader van Natura 2000. 
Ook bij elkaar opgeteld is het oppervlak klein en is er geen sprake van significante effecten. Er is geen 
sprake van significante effecten door cumulatie van effecten door verstoring van de bodem/bodem-
dieren. 
 
Schepen en helikopters 
Bij het seismisch onderzoek wordt een schip gebruikt en bij de boringen schepen en helikopters. De effecten 
van de scheepvaartbewegingen voor het seismisch onderzoek worden als verwaarloosbaar klein beoor-
deeld door de aanwezigheid van scheepvaartroutes in de nabijheid. Voor de proefboringen en N05-A geldt 
dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande scheepvaartroutes en vliegroutes en dat door 
helikopters zoveel mogelijk boven vierhonderdvijftig meter wordt gevlogen. Effecten zijn daardoor klein, ook 
als ze bij elkaar opgeteld worden. Er is geen sprake van significante effecten door cumulatie van ef-
fecten door verstoring van vogels en zeezoogdieren door schepen en helikopters. 
 
Licht 
Door werkverlichting op platforms en door het affakkelen kunnen vogels en vleermuizen gedesoriënteerd 
raken. Door het nemen van maatregelen worden de effecten van licht beperkt. De effecten zijn klein, ook 
als ze bij elkaar worden opgeteld. Er is geen sprake van significante effecten door cumulatie van ef-
fecten door verstoring van vogels en vleermuizen door verlichting. 

10.5.3 Overige toekomstige activiteiten 
Er zijn geen overige toekomstige activiteiten in Nederland en Duitsland bekend zonder vergunning die voor 
cumulatieve effecten kunnen zorgen. 

10.5.4 Conclusie cumulatie toekomstige activiteiten  
Er is geen sprake van significante effecten door cumulatie van effecten van activiteiten die in de toekomst 
plaatsvinden maar nog niet vergund zijn. 
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10.6 Conclusie cumulatie 
Er is geen sprake van significante effecten door cumulatie van effecten van activiteiten die in de toekomst 
plaatsvinden (vergunde projecten). Om cumulatie van effecten met toekomstige projecten van ONE-Dyas 
(niet-vergund) te voorkomen, dient er met name met betrekking tot onderwatergeluid gekeken te worden of 
significante effecten optreden bij het gelijktijdig uitvoeren van deze projecten. 
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11 Effectbeoordeling Kaderrichtlijn Mariene Strategie 

11.1 Inleiding 
De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht de lidstaten tot het treffen van de nodige 
maatregelen om in hun mariene wateren een goede milieutoestand te bereiken en/of te behouden (Good 
Environmental Status, GES). In 2008 heeft het Europese Parlement de Kaderrichtlijn Mariene Strategie 
(KRM, Richtlijn 2008/56/EG) aangenomen. Hiermee is een kader vastgesteld waarbinnen de lidstaten de 
nodige maatregelen nemen om uiterlijk in 2020 in de door hen beheerde zeeën de goede milieutoestand te 
bereiken, te behouden of te herstellen. De KRM is in 2010 in de Nederlandse wetgeving verankerd door 
middel van een aanpassing in het Waterbesluit onder de Waterwet.  
 
De KRM beschrijft de goede milieutoestand aan de hand van elf elementen, de zogenaamde descriptoren. 
Daarbij zijn de descriptoren D1 Biodiversiteit, D4 Voedselweb, D6 Integriteit van de bodem, D8 Gevaarlijke 
stoffen en D11 Onderwatergeluid voor dit project het meest relevant. In deze effectbeoordeling wordt on-
derzocht of de activiteiten met betrekking tot de gasboring N05-A een effect hebben op de goede milieutoe-
stand door te kijken naar de effecten op de descriptoren en waar relevant de uitwerking voor de verschil-
lende soortgroepen of vormen van verstoring. De effecten zijn op alle onderdelen kwalitatief en waar mo-
gelijk kwantitatief beoordeeld om te bepalen of er een negatief effect optreedt voor het behalen van de 
Goede Milieutoestand. De beoordeling wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de Beschrijving van effecten 
(hoofdstuk 6), de Passende beoordeling (hoofdstuk 7) en de Quick Scan (hoofdstuk 8) in deze Natuurtoets. 

11.2 D1 Biodiversiteit 
De biologische diversiteit moet worden behouden. De kwaliteit en het voorkomen van habitats en de ver-
spreiding en dichtheid van soorten zijn in overeenstemming met de heersende fysiografische, geografische 
en klimatologische omstandigheden.  
 
In Tabel 11-1 is een overzicht opgenomen van de effecten van de verstoringsfactoren die kunnen optreden, 
op basis van de beoordeling in de Natuurtoets.  
 

Tabel 11-1 Overzicht van de effecten van alle verstoringsfactoren op soortgroepen 

Verstoringsfactor Soortgroep Effect 

Bovenwatergeluid Vogels Geen significante effecten 

Onderwatergeluid Vissen Geen significante effecten 

 Bodemdieren 
Geen significante effecten na mitigatie door middel van bel-
lenschermen 

 Zeezoogdieren 
Geen significante effecten na mitigatie door middel van soft 
start en bellenschermen 

 Vogels Geen significante effecten 

Verstoring bodem Bodemdieren Geen significante effecten, wel lokale verstoring 

Oppervlakteverlies Bodemdieren 
Geen significante effecten, wel lokale verstoring. Mogelijk ho-
gere biodiversiteit door het aanbrengen van hard substraat 

Vertroebeling Vissen Geen significante effecten 

 Bodemdieren Geen significante effecten 

 Zeezoogdieren Geen significante effecten 
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Verstoringsfactor Soortgroep Effect 

 Vogels Geen significante effecten 

Verontreiniging Vissen Geen significante effecten 

 Bodemdieren Geen significante effecten 

 Zeezoogdieren Geen significante effecten 

 Vogels Geen significante effecten 

Elektromagnetische effecten Vissen Geen significante effecten 

 Bodemdieren Geen significante effecten 

 Zeezoogdieren Geen significante effecten 

 Vogels Geen significante effecten 

 
De goede milieutoestand wordt niet aangetast. 

11.3 D2 Exoten 
Door menselijke activiteiten geïntroduceerde niet-inheemse soorten mogen voorkomen op een niveau waar-
bij het ecosysteem niet verandert. 
 
Er worden door dit project geen niet-inheemse soorten geïntroduceerd, maar door het plaatsen van plat-
forms wordt er hardsubstraat in het systeem gebracht waar mogelijk exoten die al aanwezig zijn zich kunnen 
vestigen (De Mesel et al., 2015, Coolen, 2017). In een studie naar de rol van platforms in zee (IMSA Am-
sterdam, 2011) wordt aangegeven dat platforms geen grote rol spelen in de distributie van exoten. 
 
De goede milieutoestand wordt niet aangetast. 

11.4 D3 Commerciële visbestanden 
Populaties van alle commercieel geëxploiteerde soorten vis en schaal- en schelpdieren moeten binnen vei-
lige biologische grenzen blijven, en vertonen een opbouw qua leeftijd en omvang die kenmerkend is voor 
een gezond bestand. 
 
Er vinden door dit project geen effecten plaats op visserijactiviteiten of commerciële visbestanden, de goede 
milieutoestand wordt niet aangetast. 

11.5 D4 Voedselweb 
Alle elementen van de mariene voedselketens, voor zover deze bekend zijn, mogen voorkomen in normale 
dichtheden en diversiteit en op niveaus die de dichtheid van de soorten op lange termijn en het behoud van 
hun volledige voortplantingsvermogen garanderen. 
 
Een effect in de voedselketen kan optreden wanneer de primaire productie, de bodemfauna en/of het vis-
bestand zodanig wordt aangetast dat er onvoldoende voedsel is voor de soorten die van deze elementen 
afhankelijk zijn. Uit de Natuurtoets blijkt dat er geen significant effect is op de primaire productie (paragraaf 
8.5), bodemdieren als voedsel en de visbestanden (hoofdstuk 6). De goede milieutoestand wordt niet aan-
getast. 
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11.6 D5 Eutrofiering 
Door de mens teweeggebrachte eutrofiëring moet tot een minimum beperkt blijven, met name de schade-
lijke effecten ervan zoals verlies van de biodiversiteit, aantasting van het ecosysteem, schadelijke algenbloei 
en zuurstofgebrek in de bodemwateren. 
 
Er is geen sprake van de lozing van meststoffen in het water. 
 
Voor de beoordeling van eutrofiëringsstatus wordt het gebied Borkumse stenen als onderdeel van de Kust-
wateren beschouwd (Baretta-Bekker et al., 2008). Voor het gebied zijn natuurlijke achtergrondconcentraties 
in de winter afgeleid van 20 μmol anorganisch opgelost stikstof/l en 0,6 μmol opgelost anorganisch fosfaat/l 
in de winter. Er is van eutrofiëring sprake indien waarden van respectievelijk 30 μmol/l en 0,8 μmol/l worden 
overschreden. Als achtergrondniveau voor chlorofyl-a wordt een waarde van 10 μg/l (90-percentiel) aange-
houden en als drempelwaarde voor eutrofiëringsverschijnselen 15 μg/l. De niveaus in 2005 van stikstof en 
fosfaat zijn ongeveer 1,5 keer hoger dan de grenswaarden waarbij sprake is van eutrofiëring. Chlorofylge-
haltes zijn tussen 1995 en 2005 afgenomen van ca. 25 up/l tot ca 15 μg/l en zijn nu dus ongeveer even 
hoog als de drempelwaarde. 

11.7 D6 Bodemintegriteit 
Integriteit van de zeebodem moet zodanig zijn dat de structuur en de functies van de ecosystemen gewaar-
borgd zijn en dat met name benthische ecosystemen niet onevenredig worden aangetast. 
 
Fysieke verstoring en verlies van de zeebodem door menselijke activiteiten wordt beperkt om te waarborgen 
dat de omvang, conditie en globale verspreiding van populaties van de gemeenschap van kenmerkende 
benthossoorten toeneemt en doelen voor specifieke habitats worden gehaald. 
 
De volgende indicatoren zijn relevant: 
D6C1: Geen significant verlies van de natuurlijke zeebodem ten opzichte van de situatie in 2012 als gevolg 
van menselijke activiteiten.  
D6C4: Geen significant verlies als gevolg van menselijke activiteiten van de habitats die in het kader van 
de KRM zijn beschreven. 
 
In de Ontwerp Mariene Strategie (deel 2), Actualisatie van het KRM-monitoringprogramma 2020-2026 
(maart 2020) staat het volgende: de belangrijkste activiteiten in Nederlandse mariene wateren die fysiek 
verlies tot gevolg hebben zijn landaanwinning, de aanleg van platforms voor olie- en gaswinning en de 
aanleg van windparken. Kabels en leidingen worden over het algemeen ingegraven en veroorzaken dus 
geen verlies. Alleen bij kruisingen met andere kabels en leidingen en bij de aansluiting op het platform en 
de NGT wordt een steenbestorting aangebracht. 
 
In deze toetsing worden de effecten van oppervlakteverlies en verstoring beoordeeld. Er vindt verstoring 
van de bodem en tijdelijk oppervlakteverlies plaats door: 
• Het plaatsen van het boorplatform en het productieplatform;  
• Het lozen van boorgruis;  
• Het ingraven van een pijpleiding die van het productieplatform naar de NGT-leiding loopt; 
• Het ingraven van een kabel die van het productieplatform naar het windpark Riffgat loopt; 
• Het aanbrengen van steenbestorting bij kruisingen met andere kabels en leidingen. 
 
De Noordzeekustzone bestaat voornamelijk uit het habitattype Permanent overstroomde zandbanken 
(H1110). De Borkumse Stenen bestaat uit zandig habitat met bodemdieren (potentieel habitattype H1110), 
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hard substraat (stenen en grind) met sessiele soorten (potentieel habitattype H1170 Riffen) en velden met 
schelpkokerwormen.  

11.7.1 Platforms 
Het oppervlakteverlies van de bodem door het boorplatform duurt 3-4 jaar en door het productieplatform 
vijfendertig jaar. In totaal gaat er 0,001%36 van de Borkumse Stenen verloren door het plaatsen van de 
platforms. Dat is een zeer klein oppervlak en daardoor is het effect verwaarloosbaar. Dat betekent dat een 
significant verlies door het plaatsen van de platforms kan worden uitgesloten. Er is geen sprake van aan-
tasting van de goede milieutoestand.  
 
Ronde de poten van de platforms wordt stortsteen aangebracht om erosiekuilen te voorkomen. Hierdoor 
neemt de biodiversiteit mogelijk toe, omdat meer soorten zich er kunnen vestigen. 

11.7.2 Lozing boorgruis 
Door het lozen van boorgruis wordt de bodem bedekt met een laag sediment. In Rozemeijer & Smith (2017) 
wordt een overzicht gegeven van de sedimentdiktes waarbij bodemdieren sterven. Dit verschilt per soort, 
de ene soort is gevoeliger voor bedekking dan de andere. Er wordt een range van 1,5 – 15 cm genoemd, 
waarbij wordt aangegeven dat de meeste tweekleppige schelpdieren een sedimentlaag van 10 cm kunnen 
overleven. 
 
Borkumse Stenen 
Door middel van berekeningen is de verspreiding van het boorgruis bepaald (Morfologische effecten, 2020). 
Het boorgruis heeft een korrelgrootte van gemiddeld 1,25 mm. Het meeste sediment valt door de grove 
korrelgrootte direct onder het boorplatform op de zeebodem, waarbij een laag van maximaal 23 cm per 
boring kan ontstaan en bij 12 boringen dus 280 cm. Het fijnere boorgruis wordt door de eb- en vloedbewe-
ging over een groter gebied verspreid (zie Figuur 11-1). Binnen een straal van 90 m rondom de boorlocatie 
is de extra sedimentatie per boring groter dan 1,5 cm in een worst case-situatie. Dit sediment kan, afhan-
kelijk van het aantal zware stormen, maanden tot jaren na de boorwerkzaamheden nog aanwezig zijn nabij 
de platformlocatie. Bij twaalf boringen is de extra sedimentatie binnen een straal van 105 m rond het platform 
groter dan 1,5 cm, wat betekent dat een gebied van 3,5 ha voor langere tijd wordt verstoord. Dit is 0,006% 
van de Borkumse Stenen en daarmee verwaarloosbaar. Dat betekent dat een significant verlies door het 
lozen van boorgruis kan worden uitgesloten. Er is geen sprake van aantasting van de goede milieutoestand.  

 
36 Het totale oppervlak van de Borkumse Stenen is 60.000 ha, het productieplatform beslaat 0,2 ha en het boorplatform 0,6 ha 
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Figuur 11-1 Schematische weergave van sedimentatie van het fijne en grove deel van het boorgruis bij vloed (A), doodtij (B) en eb 
(C) (Morfologische effecten, 2020).  

11.7.3 Pijpleiding 
Noordzeekustzone 
Door de aanleg en de ontmanteling van de pijpleiding wordt in Natura 2000-gebied Noordzeekustzone bij 
trenching een gebied van 1,6 ha en bij jetten een gebied van 0,5 ha tijdelijk verstoord. Dit is maximaal 
0,001% van het totale oppervlak van het Natura 2000-gebied en daarmee in grote lijnen ook van habitattype 
H1110 in de Noordzeekustzone (97% van het gebied bestaat uit habitattype H1110). De aanleg en de ont-
manteling nemen één tot twee weken in beslag, daarna zal het gebied weer gekoloniseerd worden en zich 
herstellen. Herstel treedt op binnen enkele maanden (MER zandwinning 2018 - 2027), waardoor de versto-
ring geen langjarig effect zal veroorzaken. Het effect op habitattype H1110 is zeer gering en tijdelijk waar-
door de afname in kwaliteit zeer gering en tijdelijk is en de instandhoudingsdoelstelling niet in gevaar komt. 
Er is geen sprake van aantasting van de goede milieutoestand. 
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Borkumse Stenen 
Door de aanleg en de ontmanteling van de pijpleiding wordt in de Borkumse Stenen bij trenching een gebied 
van 13 ha en bij jetten een gebied van 3 ha tijdelijk verstoord. Daarbij wordt bij trenching maximaal 0,02% 
van de Borkumse Stenen verstoord en bij jetten om 0,005%. Ook hiervoor geldt dat het gebied na de aanleg, 
die één tot twee weken in beslag neemt, weer gekoloniseerd zal worden en zich zal herstellen. Het tracé is 
zodanig ontworpen dat grotere stenen (met eventuele sessiele soorten erop) worden vermeden. Het effect 
op benthische habitattypen is zeer gering en tijdelijk waardoor de afname in kwaliteit zeer gering en tijdelijk 
is. Dat betekent dat een significant verlies door de aanleg van de pijpleiding kan worden uitgesloten. Er is 
geen sprake van aantasting van de goede milieutoestand. 
 
Schelpkokerwormvelden Noordzee 
In totaal wordt er door de aanleg van de pijpleiding 24 ha verstoord bij trenching en 4,5 ha bij jetten. Schelp-
kokerwormen kunnen in de gehele zuidelijke NCP voorkomen. De hersteltijd van de populatie van schelp-
kokerwormen is 1-4 jaar (Beukema, 1990; Heuers, 1998; Zühlke, 2001; Callaway et al., 2010). Wanneer 
ervanuit wordt gegaan dat op ongeveer de helft van het NCP (5.700.000 ha) schelpkokerwormen voorko-
men gaat er bij de aanleg van de pijpleiding een zeer klein oppervlak met schelpkokerwormen verloren. Na 
de aanleg en ontmanteling zal de bodem zich herstellen en wordt het gebied opnieuw gekoloniseerd. Dat 
betekent dat een significant verlies door de aanleg van de pijpleiding kan worden uitgesloten. Er is geen 
sprake van aantasting van de goede milieutoestand.  

11.7.3.1 Steenbestorting kruisingen 
De pijpleiding kruist op twee punten een telecom kabel, daar worden zogenaamde betonmatrassen, stort-
steen en grind geplaatst om ervoor te zorgen dat er geen schade en verplaatsing optreedt. Het gaat om een 
zeer klein oppervlak (0,08 ha), waardoor een significant verlies door de aanleg van de kabel kan worden 
uitgesloten. Er is geen sprake van aantasting van de goede milieutoestand. 
 
De betonmatrassen worden zodanig ontworpen dat de habitatgeschikt voor soorten toeneemt, waardoor de 
biodiversiteit in het gebied toeneemt.  

11.7.4 Kabel 
Bij de aanleg van de kabel gaat ongeveer 0,3 ha (0,0005%) in de Borkumse Stenen tijdelijk verloren, daarbij 
gaat het met name om schelpkokerwormen en mogelijk zandig habitat. Ook hier worden aanwezige stenen 
met sessiele soorten zoveel mogelijk vermeden. Er gaat bij de aanleg van de kabel een zeer klein oppervlak 
verloren. Na de aanleg en ontmanteling zal de bodem zich herstellen en wordt het gebied opnieuw gekolo-
niseerd. Dat betekent dat een significant verlies door de aanleg van de kabel kan worden uitgesloten. Er is 
geen sprake van aantasting van de goede milieutoestand. 

11.7.5 Totale verstoring 
In totaal (alle activiteiten samen, zie  
Tabel 11-2) wordt er maximaal 17 ha verstoord in de Borkumse Stenen, dit is 0,03%. In de Noordzeekust-
zone wordt maximaal 1,6 ha verstoord, dit is 0,001%. In zijn geheel wordt 31 ha bodem verstoord, dat is 
0,0005% van het gehele NCP. Er is geen sprake van een significant verlies als gevolg van de voorgenomen 
activiteit. De goede milieutoestand wordt niet aangetast. 
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Tabel 11-2 Overzicht van bodem verstorende activiteiten en het oppervlak dat wordt verstoord 
 Totaal Noordzeekustzone Borkumse stenen 

Platforms    

Boorplatform 0,6 ha - 0,6 ha 

Productieplatform 0,2 ha - 0,2 ha 

Lozen boorgruis    

Sedimentatie 3,5 ha - 3,5 ha 

Pijpleiding    

Mechanical Trenching 24 ha 1,6 ha 12,8 ha 

Jetten 4,5 ha 0,5 ha 3 ha 

Betonmatrassen 0,008  0,008 

Kabel    

Jetten 3 ha - 0,3 ha 

Totaal (trenching) 31,3 ha 1,6 ha 16,4 ha 

Totaal (jetten) 11,8 ha 0,5 ha 8,6 ha 

11.8 D7 Hydrografische eigenschappen 
Permanente wijziging van de hydrografische eigenschappen mogen de mariene ecosystemen geen schade 
berokkenen. 
 
Er is sprake van een verwaarloosbare permanente wijziging van de hydrografische eigenschappen, de 
goede milieutoestand wordt niet beïnvloed. 

11.9 D8 Gevaarlijke stoffen 
Concentraties van vervuilende stoffen moeten zodanig zijn dat geen verontreinigingseffecten optreden. 
 
De concentraties van voor het mariene milieu relevante vervuilende stoffen, gemeten in het meest geëi-
gende compartiment (water, sediment of biota), zijn lager dan de concentraties waarbij negatieve effecten 
kunnen optreden of laten een dalende trend zien. De gezondheid van de soorten wordt niet geschaad door 
verontreinigende stoffen 
 
Verontreiniging kan ontstaan wanneer verhoogde concentraties schadelijke stoffen in zee terechtkomen. 
Voor deze activiteit kan verontreiniging optreden door lozing van regen-, schrob- en spoelwater en sanitair 
afvalwater. Het geloosde water voldoet aan de emissie-eisen van hoofdstuk 9 van de Mijnbouwregeling, 
waardoor er geen verontreinigingseffecten optreden en de gezondheid va soorten niet wordt geschaad. De 
goede milieutoestand wordt niet aangetast. 

11.10 D9 Gevaarlijke stoffen in vis 
Vervuilende stoffen in vis en andere visserijproducten voor menselijke consumptie mogen de grenzen die 
door communautaire wetgeving of andere relevante normen zijn vastgesteld niet overschrijden. 
 
Er is geen sprake van vervuilende stoffen in vis of andere visserijproducten, de goede milieutoestand wordt 
niet aangetast. 
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11.11 D10 Zwerfvuil 
De eigenschappen van, en de hoeveelheden zwerfvuil op zee mogen geen schade aan het kust- en mariene 
milieu veroorzaken. 
 
Er is geen sprake van het lozen of verspreiden van zwerfvuil, de goede milieutoestand wordt niet aangetast. 

11.12 D11 Energietoevoer, o.m. onderwatergeluid 
De toevoer van energie, waaronder onderwatergeluid, moet op een niveau zijn dat het mariene milieu geen 
schade berokkent. 
 
Overkoepelend: ruimtelijke spreiding, tijdsduur en geluidsniveaus van luide impulsbronnen zijn zodanig dat 
directe en indirecte effecten van luid impulsgeluid niet de gunstige staat van instandhouding van soorten in 
gevaar kan brengen. 
• D11C1: voor bruinvissen wordt reductie van populatiegrootte voorkomen door het stellen van een li-

miet aan het aantal bruinvisverstoringsdagen. 
 
Het maximale aantal bruinvisverstoringsdagen dat wordt veroorzaakt door het gemitigeerd heien van ver-
ankeringspalen van het productieplatform, het heien van conductors en het uitvoeren van VSP-onderzoeken 
is 1.731. Dat komt overeen met de reductie van de populatie van 2,2 individuen (0,06 % van de populatie) 
wanneer alle verstoring in het voorjaar zou plaatsvinden (worst case), dat is in cumulatie met andere pro-
jecten onder de door het Rijk gestelde limiet van 5%. De goede milieutoestand wordt niet aangetast.  

11.13 Conclusie kaderrichtlijn Marien Strategie 
Er zijn effecten van de voorgenomen activiteit N05-A op de verschillende indicatoren, daardoor wordt de 
goede milieutoestand door het project niet aangetast.  
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12 Conclusies Natuurtoets 

12.1 Gebiedsbescherming (Passende beoordeling) 
Er is geen sprake van een significant effect op de instandhoudingsdoelstellingen in de Nederlandse Natura 
2000-gebieden. Wel is er sprake van een overschrijding van de geluidsnorm voor onderwatergeluid, dit 
effect wordt gemitigeerd door het inzetten van een bellenscherm of een vergelijkbare maatregel. Er dient 
een vergunning in het kader van de Wnb te worden aangevraagd. 
 
Er is sprake van een significant effect op de instandhoudingsdoelstellingen van bruinvissen in Duitse Natura 
2000-gebieden, vanwege het overschrijden van de wettelijke geluidsnorm voor onderwatergeluid. Door het 
nemen van mitigerende maatregelen worden de effecten verminderd en is er geen sprake van een signifi-
cant effect. Er dient een vergunning in het kader van het Schallschutzkonzept te worden aangevraagd. 

12.2 Soortenbescherming (Quick Scan) 
De gunstige staat van instandhouding van soorten door de uitvoering van de voorgenomen activiteit is niet 
in het geding. Voor het opzettelijk verstoren (verbodsbepaling 3.5 lid 2) van zeezoogdieren door de soft start 
dient een ontheffing aangevraagd te worden. Daarnaast wordt de geluidsnorm overschreden, waardoor 
maatregelen nodig zijn. Door de inzet van een bellenscherm of een vergelijkbare maatregel worden effecten 
voorkomen. 

12.3 Kaderrichtlijn Mariene Strategie 
Er zijn effecten van de voorgenomen activiteit N05-A op de verschillende indicatoren, daardoor wordt de 
goede milieutoestand door het project niet aangetast. 
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Afkortingenlijst 
 
3D  : Drie dimensionaal 
ADD  : Acoustic Deterrent Device 
ASCOBANS :  Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East At- 

lantic, Irish and North Seas 
BG  : Bevoegd Gezag 
BNatSchG :  Bundesnaturschutzgesets 
BOP  :  Blow Out Preventer 
dB  : decibel 
EBS  :  Environmental baseline Survey 
EEZ  :  Exclusive Economic Zone 
EU  : Europese Unie 
EZK  : Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
FHWG  :  Fisheries Hydroacoustic Working Group  
GEMS  :  Gateway to the Ems 
HR  :  Habitatrichtlijn 
I&W  : Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
IBC   : Isoleren, beheersen, controleren 
KEC  :  Kader Ecologie en Cumulatie 
KRM  :  Kaderichtlijn Mariene Strategie 
LNV  : Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
m.e.r.  : milieueffectrapportage 
Mbr  : Mijnbouwregeling 
NCP  : Nederlandse Continentale Plat 
NGT  :  Noordgastrasportleiding 
OBM  : Oil Based Mud 
PAS  : Programmatische aanpak stikstof 
PTS  : Permanent Threshold Shift 
REACH  :  Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals  
SEL  : Sound Explosure Level 
SEL1  :  Single Strike Sound Exposure Level 
SodM  : Staatstoezicht op de Mijnen 
SPL  :  Sound Pressure Level 
SvI  :  Staat van Instandhouding 
TTS  : Temporary Threshold Shift 
VR  :  Vogelrichtlijn 
VSP  :  Vertical Seismic Profiling 
WBM  : Water Based Mud 
Wm  : Wet milieubeheer 
WMR  :  Wageningen Marine Research 
Wnb  : Wet natuurbescherming 
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Noordzeekustzone 
Tabel A2-1 Instandhoudingsdoelstellingen Noordzeekustzone (ministerie EZ, 2018). Landelijke staat van instandhouding (SVI): + 
gunstig, - matig ongunstig, -- zeer ongunstig. Doelstellingen: = behoud, > uitbreiding/verbetering. 

 Landelijke SVI 
Doelstelling  
oppervlak 

Doelstelling  
Kwaliteit 

Doelstelling 
 populatie 

Habitattypen      

H1110B - Permanent over-
stroomde zandbanken  - = >  

H1140B - Slik- en zandplaten  + = =  

H1310A - Zilte pionierbegroeiin-
gen (zeekraal)  - = =  

H1310B - Zilte pionierbegroeiin-
gen (zeevetmuur) + = =  

H1330A - Schorren en zilte gras-
landen (buitendijks) - = =  

H2110 - Embryonale duinen  + = =  

H2190B - Vochtige duinvalleien 
(kalkrijk) - = =  

Habitatrichtlijnsoorten     

H1095 - Zeeprik - = = > 

H1099 - Rivierprik - = = > 

H1103 - Fint -- = = > 

H1351 - Bruinvis - = > = 

H1364 - Grijze zeehond - = = = 

H1365 - Gewone zeehond - = = = 

H1903 - Groenknolorchis -- = = = 

Broedvogelsoorten     

A137 - Bontbekplevier - = = 20 

A138 - Strandplevier -- > > 30 

A195 - Dwergstern -- > > 20 

Niet-broedvogelsoorten     

A001 - Roodkeelduiker - = = = 

A002 - Parelduiker ? = = = 

A017 - Aalscholver + = = 1900 

A048 - Bergeend + = = 520 

A062 - Toppereend -- = = = 

A063 - Eider -- = = 26200 
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 Landelijke SVI 
Doelstelling  
oppervlak 

Doelstelling  
Kwaliteit 

Doelstelling 
 populatie 

A065 - Zwarte zee-eend - = = 51900 

A130 - Scholekster -- = = 3300 

A132 - Kluut - = = 120 

A137 - Bontbekplevier + = = 510 

A141 - Zilverplevier + = = 3200 

A143 - Kanoet - = = 560 

A144 - Drieteenstrandloper - = = 2000 

A149 - Bonte strandloper + = = 7400 

A157 - Rosse grutto + = = 1800 

A160 - Wulp + = = 640 

A169 - Steenloper -- = = 160 

A177 - Dwergmeeuw - = = = 

 
 
Waddenzee 
Tabel A2-2 Instandhoudingsdoelstellingen Waddenzee (ministerie EZ, 2018). Landelijke staat van instandhouding (SVI): + gunstig, - 
matig ongunstig, -- zeer ongunstig. Doelstellingen: = behoud, > uitbreiding/verbetering. 

 Landelijke SVI 
Doelstelling  
oppervlak 

Doelstelling  
Kwaliteit 

Doelstelling 
 populatie 

Habitattypen      

H1110A - Permanent overstroomde 
zandbanken (getijdengebied) - = >  

H1130 - Estuaria -- = >  

H1140A – Slik- en zandplaten (getijden-
gebied)  - = >  

H1310A – Zilte pionierbegroeiingen 
(zeekraal)  - = =  

H1310B – Zilte pionierbegroeiingen 
(zeevetmuur) + = =  

H1320 - Slijkgrasvelden -- = =  

H1330A - Schorren en zilte graslanden 
(buitendijks) - = >  

H1330B - Schorren en zilte graslanden 
(binnendijks) 

- = =  

H2110 – Embryonale duinen  + = =  

H2120 – Witte duinen - = =  

H2130A - * Grijze duinen (kalkrijk) -- = =  

H2130B - * Grijze duinen (kalkarm) -- = >  
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 Landelijke SVI 
Doelstelling  
oppervlak 

Doelstelling  
Kwaliteit 

Doelstelling 
 populatie 

H2160 Duindoornstruwelen + = =  

H2170- Kruipwilgstruwelen - = =  

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalk-
rijk) - = =  

Habitatrichtlijnsoorten     

H1014 – Nauwe korfslak -   = = = 

H1095 – Zeeprik - = = > 

H1099 – Rivierprik - = = > 

H1103 – Fint -- = = > 

H1340 - *Noordse woelmuis -- = = = 

H1351 - Bruinvis - = = = 

H1364 - Grijze zeehond - = = = 

H1365 - Gewone zeehond - = = > 

H1903 - Groenknolorchis -- = = = 

Broedvogelsoorten     

A034 – Lepelaar + = = 430 

A063 – Eider -- = > 5.000 

A081 - Bruine Kiekendief + = = 30 

A082 – Blauwe Kiekendief -- = = 3 

A132 – Kluut - = > 3.800 

A137 - Bontbekplevier - = = 60 

A138 - Strandplevier -- > > 50 

A183 – Kleine Mantelmeeuw + = = 19.000 

A191 – Grote stern -- = = 16.000 

A193 – Visdief - = = 5.300 

A194 – Noordse Stern + = = 1.500 

A195 - Dwergstern -- > > 200 

A222 – Velduil  -- = = 5 

Niet-broedvogelsoorten     

A005 – Fuut - = = 310 

A017 - Aalscholver + = = 4.200 

A034 – Lepelaar + = = 520 

A037- Kleine Zwaan - = = 1.600 
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 Landelijke SVI 
Doelstelling  
oppervlak 

Doelstelling  
Kwaliteit 

Doelstelling 
 populatie 

A039 – Toendrarietgans + = = Geen 

A043 – Grauwe Gans + = = 7.000 

A045 – Brandgans + = = 36.800 

A046 - Rotgans - = = 26.400 

A048 - Bergeend + = = 38.400 

A050 – Smient + = = 33.100 

A051 – Krakeend + = = 320 

A052 – Wintertaling - = = 5.000 

A053 – Wilde eend + = = 25.400 

A054 – Pijlstaart - = = 5.900 

A056 – Slobeend + = = 750 

A062 - Toppereend -- = > 3.100 

A063 - Eider -- = > 90.000-115.000 

A067 – Brilduiker + = = 100 

A069 – Middelste Zaagbek + = = 150 

A070 – Grote Zaagbek -- = = 70 

A103 - Slechtvalk + = = 40 

A130 - Scholekster -- = > 140.000-160.000 

A132 – Kluut - = = 6.700 

A137 – Bontbekplevier + = = 1.800 

A140 – Goudplevier -- = = 19.200 

A141 – Zilverplevier + = = 22.300 

A142 – Kievit - = = 108.000 

A143 – Kanoet - = > 444.000 

A144 – Drieteenstrandloper - = = 37.000 

A147 – Krombekstrandloper + = = 2.000 

A149 – Bonte strandloper + = = 206.000 

A156 – Grutto -- = = 1.100 

A157 – Rosse Grutto + = = 54.400 

A160 – Wulp + = = 96.200 

A161 – Zwarte Ruiter + = = 1.200 

A162 – Tureluur - = = 16.500 
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 Landelijke SVI 
Doelstelling  
oppervlak 

Doelstelling  
Kwaliteit 

Doelstelling 
 populatie 

A164 - Groenpootruiter + = = 1.900 

A169 - Steenloper -- = > 2.300-3.000 

A197 – Zwarte Stern -- = = 23.000 

 

Duinen Schiermonnikoog 
Tabel A2-3 Instandhoudingsdoelstellingen Duinen Schiermonnikoog (ministerie EZ, 2018). Landelijke staat van instandhouding 
(SVI): + gunstig, - matig ongunstig, -- zeer ongunstig. Doelstellingen: = behoud, > uitbreiding/verbetering. 

 Landelijke SVI 
Doelstelling  
oppervlak 

Doelstelling  
Kwaliteit 

Doelstelling 
 populatie 

Habitattypen      

H1310B – Zilte pionierbegroeiingen 
(zeevetmuur) + = =  

H1330A - Schorren en zilte graslanden 
(buitendijks) 

- = =  

H2120 – Witte duinen - = =  

H2130A - * Grijze duinen (kalkrijk) -- = =  

H2130B - * Grijze duinen (kalkarm) -- > >  

H2130C - * Grijze duinen (heischraal) -- > >  

H2160 - Duindoornstruwelen + = =  

H2170- Kruipwilgstruwelen - =(<) =  

H2180A – Duinbossen (droog) + > =  

H2180B – Duinbossen (vochtig) - > >  

H2180C – Duinbossen (Binnenduin-
rand) 

- > >  

H2190A - Vochtige duinvalleien (open 
water) 

- = >  

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalk-
rijk) 

- > >  

H2190C - Vochtige duinvalleien (ont-
kalkt) 

- = =  

H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge 
moerasplanten) 

- = =  

H6410 - Blauwgraslanden -- > =  

Habitatrichtlijnsoorten     

H1903 - Groenknolorchis -- = = = 

Broedvogelsoorten     

A021 - Roerdomp -- = = 3 

A063 – Eider -- = = 200 
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 Landelijke SVI 
Doelstelling  
oppervlak 

Doelstelling  
Kwaliteit 

Doelstelling 
 populatie 

A081 - Bruine Kiekendief + = = 25 

A082 – Blauwe Kiekendief -- = = 10 

A222 – Velduil -- > > 2 

A275 – Paapje -- > > 10 

A277 – Tapuit  -- > > 30 

 
Borkumse Stenen 
Tabel A2-4 Aanwezige natuur Borkumse Stenen  

 Landelijke Staat van Instandhouding 

Broedvogelsoorten  

A641 - Kleine mantelmeeuw + 

A184 - Zilvermeeuw -- 

A187 - Grote mantelmeeuw + 

A191 - Grote stern - 

Niet-broedvogelsoorten  

A001 - Roodkeelduiker - 

A689 – Parelduiker ? 

A706 - Zwarte zee-eend - 

A177 - Dwergmeeuw - 

A641 - Kleine mantelmeeuw - 

A182 - Stormmeeuw + 

A184 - Zilvermeeuw - 

A187 - Grote mantelmeeuw - 

A188 - Drieteenmeeuw + 

A191 - Grote stern -- 

A197 - Zwarte stern -- 

A678 – Zeekoet + 

A708 – Alk ? 

 
Borkum-Riffgrund 
Tabel A2-5 Instandhoudingsdoelstellingen Borkum-Riffgrund. Doel en werkelijke staat: (A) uitstekend; (B) goed; (C) gemid-
deld/slecht, (?) geen beoordeling beschikbaar. Tekort: 0 geen of licht tekort, -1: gemiddeld tekort; -2 sterk tekort, -: geen rating be-
schikbaar/gemaakt of geen tekort vastgesteld. Tekort wordt gedefinieerd als de afwijking van de mate van instandhouding van de 
werkelijke staat en die van de gewenste staat.  
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 Doel Werkelijke staat Tekort 

Habitattypen     

H1110B - Permanent over-
stroomde zandbanken  A C -2 

H1170 - Riffen A B -1 

Habitatrichtlijnsoorten    

H1103 - Fint B C -1 

H1351 - Bruinvis B C -1 

H1364 - Grijze zeehond B B 0 

H1365 - Gewone zeehond B B 0 

 
Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer 
 
Tabel A2-6 Instandhoudingsdoelstellingen Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer. Relatieve grootte in het 
Natuurgebied. 5= meer dan 50%; 4= meer dan 15-50%; 3= meer dan 5-15%; 2=meer dan 2-5%; 1= tot 2% van de populatie in betref-
fend gebied bevindt zich in het gebied. Instandhoudingstoestand en herstelmogelijkheid van de voor de soort belangrijke habitatele-
menten, A=zeer goed, B = goed en C= gemiddeld slecht. Biogeografische betekenis: e, d, g, i = populatie bijna geïsoleerd (inheemse 
populatie, disjuncte deelarealen, relicten uit ijstijd of warmtetijd, n, s, w = populatie niet geïsoleerd, maar aan de rand van versprei-
dingsgebied (noordelijk, zuidelijk en westelijk areaalgrenzen, h, l, m = populatie niet geïsoleerd, binnen de uitbreiding van het versprei-
dingsgebied (in het hoofdverspreidingsgebied, uitbreidingslijnen of migratiewegen). Totaalbeoordeling van het Natura 2000-gebied 
voor de instandhoudingsdoelstellingen A= zeer hoog, B = hoog en C = gemiddeld.  

 
Voorkomen 
open water 

Rel. grootte 
Instandhouding 

toestand 
Populatie Biogeografi-

sche betekenis 
Totaalbeoor-

deling 

Broedvogelsoorten      

A690 - Dodaars Nee 3 B H B 

A391 - Aalscholver Nee      

A688 - Roerdomp Nee 4  B H A 

 A607 - Lepelaar Nee 5 B N A 

Knobbelzwaan Nee 2 B H B 

A043 - Grauwe gans Nee 4 B  h  B 

A048 - Bergeend Nee 5 B h  B 

A703 - Krakeend Nee 5 B  H A 

A705 - Wilde eend Nee 3 B H C 

A054 - Pijlstaart Nee 5 B H A  

A056 - Slobeend Nee 4 B H  A  

A061 - Kuifeend Nee 4  B H  C 

A063 - Eidereend Nee 5 B  S a 

A069 - Middelste zaagbek Nee 5 B S A 

A081 - Bruine kiekendief Nee 4 B H A 
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Voorkomen 
open water 

Rel. grootte 
Instandhouding 

toestand 
Populatie Biogeografi-

sche betekenis 
Totaalbeoor-

deling 

A082 - Blauwe kiekendief Nee 5 B H A 

A103 - Slechtvalk Nee 5  H A 

A122 - Kwartelkoning Nee 3 C E C 

A130 - Scholekster Nee 5 B H A 

A132 - Kluut Nee 5 B H A 

A726 - Kleine Plevier Nee 1 B H C 

A137 - Bontbekplevier Nee 5 B H A 

A682 - Strandplevier Nee 5 C H A 

A142 - Kievit Nee 3 B H A 

A151 - Kemphaan Nee 4 B H A 

A153 - Watersnip Nee 2 C H C 

A614 - Grutto Nee 4 B H A 

A768 - Wulp Nee 5 B H A 

A162 - Tureluur Nee 5 B H A 

A176 - Zwartkopmeeuw  / 5 B h A 

A179 - Kokmeeuw / 5 B w A 

A182 - Stormmeeuw / 5 B h A 

A641 - Kleine mantelmeeuw / 5 B h A 

A184 - Zilvermeeuw / 5 B h A 

A187 - Grote mantelmeeuw Ja  5 B s A 

A193 - Visdief / 5 B h A 

A194 - Noordse stern Ja  5 C s A 

A191 - Grote stern / 5 B h A 

A195 - Dwergstern / 5 C h A 

A222 - Velduil Nee 5 B h A 

A247 - Veldleeuwerik Nee 3 B h A 

A260 - Gele kwikstaart Nee 4 B h A 

A271 - Nachtegaal Nee 3 B h B 

A276 - Roodborsttapuit Nee 3 B h B 

A277 - Tapuit  Nee 5 B h A 

A295 - Rietzanger Nee 5 B h B 
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Voorkomen 
open water 

Rel. grootte 
Instandhouding 

toestand 
Populatie Biogeografi-

sche betekenis 
Totaalbeoor-

deling 

A297 - Kleine karekiet Nee 3 B h C 

A338 - Grauwe klauwier Nee 3 B h A 

Niet-broedvogelsoorten      

A001 - Roodkeelduiker / 5 B s A 

A689 - Parelduiker / 5 A s A 

A690 - Dodaars Nee 4 B m A 

A665 - Roodhalsfuut Nee 4 B m B 

A692 - Geoorde fuut Nee 4 B m B 

A691 - Fuut Nee 5 B h B 

A391 - Aalscholver Nee     

A699 - Blauwe reiger Nee 2 B h B 

A034 - Lepelaar Nee 5 B n A 

Knobbelzwaan  Nee 4 B h A 

A037 - Kleine zwaan Nee 4 B s A 

Wilde zwaan Nee 5 B h B 

Rietgans Nee 4 B h B 

A040 - Kleine rietgans Nee 5 B s A 

A394 - Kolgans Nee 4 B h B 

A043 - Grauwe gans Nee 4 B h A 

A044 - Canadese gans Nee 5 B h A 

A045 - Brandgans Nee 5 B h A 

A675 - Rotgans Nee 5 B s A 

A048 - Bergeend Nee 5 B h A 

A050 - Smient Ja 5 B h A 

A703 - Krakeend Nee 5 B h A 

A704 - Wintertaling Nee 5 B h A 

A705 - Wilde eend Nee 5 B h A 

A054 - Pijlstaart Nee 5 A h A 

A055 - Zomertaling Nee 4 B h A 

A056 - Slobeend Nee 5 B h A 

A059 - Tafeleend  Nee 5 B h A 
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Voorkomen 
open water 

Rel. grootte 
Instandhouding 

toestand 
Populatie Biogeografi-

sche betekenis 
Totaalbeoor-

deling 

A061 - Kuifeend Nee 5 B h A 

A063 - Eidereend Ja  5 B s A 

A706 - Zwarte zee-eend Ja 5 B h A 

A685 - Grote zee-eend / 5 B h A 

A067 - Brilduiker Nee 5 B h A 

A068 - Nonnetje Nee 5 B h A 

A069 - Middelste zaagbek Nee 5 B h A 

A103 - Slechtvalk Nee 5 B h A 

A130 - Scholekster Nee 5 B h A 

A132 - Kluut Nee 5 B h A 

A726 - Kleine plevier Nee 4 B h A 

A137 - Bontbekplevier Nee 5 B h A 

A682 - Strandplevier Nee 5 B h A 

A140 - Goudplevier Nee 5 B m A 

A141 - Zilverplevier Nee 5 B m A 

A142 - Kievit Nee 4 B h A 

A143 - Kanoetstrandloper Nee 5 B m A 

A144 - Drieteenstrandloper Nee 5 B m A 

A147 - Krombekstrandloper Nee 5 B m A 

A670 - Paarse strandloper Nee 5 B h A 

A149 - Bonte strandloper Nee 5 B m A 

A151 - Kemphaan Nee 5 B h A 

A135 - Watersnip Nee 4 B h A 

A614- Grutto Nee 5 B m A 

A157 - Rosse grutto Nee 5 B h A 

A158- Regenwulp Nee 5 B m A 

A768 - Wulp  Nee 5 B h A 

A161 - Zwarte ruiter Nee 5 B m A 

A162 - Tureluur Nee 5 B m A 

A164 - Groenpoortruiter Nee 5 B m A 

A169- Steenloper Nee 5 B h A 
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Voorkomen 
open water 

Rel. grootte 
Instandhouding 

toestand 
Populatie Biogeografi-

sche betekenis 
Totaalbeoor-

deling 

A177 - Dwergmeeuw Ja 5 B h A 

A179 - Kokmeeuw / 5 B h A 

A182 - Strommeeuw / 5 B h A 

A641 - Kleine mantelmeeuw / 4 B h A 

A184 - Zilvermeeuw / 5 B h A 

A187 - Grote mantelmeeuw Ja 5 B s A 

A188 - Drieteenmeeuw Ja 5 B h A 

A731 - Lachstern / 3 B m A 

A193 - Visdief / 4 B m A 

A194 - Noordse stern Ja 4 B m A 

A191 - Grote stern / 5 B m A 

A195 - Dwergstern  / 4 B m A 

A197 - Zwarte stern / 2 B m A 

A678 - Zeekoet Ja  5 B h A 

A708 - Alk Ja  5 B h A 

A248 - Strandleeuwerik Nee 5 C h A 

Oeverpieper Nee     

A367 - Frater Nee 5 C h A 

A375 - Sneeuwgors Nee 5 C w A  

 
Niedersächsisches Wattenmeer 
Tabel A2-7 Instandhoudingsdoelstellingen Niedersächsisches Wattenmeer. Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, 
w = wintering (http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=DE2306301). 

 
Landelijke Staat van 

instandhouding 
Type Populatie Min. Populatie Max. Oppervlakte 

Habitattypen       

H1110 - Permanent over-
stroomde zandbanken 

Zeer goed    43.500 ha 

H1130 - Estuaria Zeer goed    2.400 ha 

H1140 - Slik- en zandplaten Zeer goed    149.500 ha 

H1150 – Lagunes (strandme-
ren) 

Gemiddeld tot slecht 
 

  5 ha 

H1160 – Grote baaien Zeer goed    102.600 ha 

H1170 - Riffen Zeer goed    200 ha 

H1310 - Zilte pionierbegroeiin-
gen 

Zeer goed  
  1.200 ha 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=DE2306301
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H1320 - Slijkgrasvelden Gemiddeld tot slecht    500 ha 

H1330 - Schorren en zilte gras-
landen 

Zeer goed 
   8.000 ha 

H2110 – Embryonale duinen Zeer goed    150 ha 

H2120 – Witte Duinen Zeer goed    400 ha 

H2130 – Grijze duinen Zeer goed    1.800 ha 

H2140 – Duinheiden met kraai-
hei 

Zeer goed    160 ha 

H2150 – Duinheiden met struik-
hei 

Goed    15 ha 

H2160 – Duindoornstruwelen Zeer goed    170 ha 

H2170 – Kruipwilgstruwelen Zeer goed    100 ha 

H2180 - Duinbossen Goed     200 ha 

H2190 - Vochtige duinvalleien Goed     490 ha 

H7120 – Herstellende hoogve-
nen 

 
   2.5 ha 

H7150 – Pioniersvegetaties met 
snavelbiezen 

    0,001 ha 

Habitatrichtlijnsoorten      

H1014 - Nauwe korfslak  p 0 0  

H1095 – Zeeprik  ? p 0 0  

H1099 - Rivierprik  p 0 0  

H1103 - Fint  p 0 0  

H1351 - Bruinvis Goed p 1.001 10.000  

H1364 - Grijze zeehond Goed p 251 500  

H1365 - Gewone zeehond  p 4.300 4.300  

H1903 - Groenknolorchis Zeer goed p 3.871 4.226  

 
 
OSPAR conventie  
 
Tabel A2-8 Lijst van soorten die beschermd zijn onder OSPAR conventie 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Soortgroep 

Baltische mantelmeeuw Larus fuscus Vogel 

bruinvis Phocoena Zeezoogdier 

Dikkopschildpad Caretta caretta Zeeschildpad  

Dougalls stern Sterna dougallii Vogel 

Elft Alosa alosa Vis 

Gevlekte rog Raja montagui Vis 

Houting Coregonus oxyrinchus Vis 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Soortgroep 

Kabeljauw Gadus morhua Vis 

Lederschildpad Dermochelys coriacea  Zeeschildpad 

Noordkromp Arctica islandica Weekdier  

Platte oester Ostrea edulis Weekdier  

Purperslak  Nucella lapillus Weekdier  

Reuzenhaai  Cetorhinus maximus Vis 

Stellers eider Polysticta stelleri Vogel  

Steur  Acipenser sturio Vis 

Tonijn  Thunnus thynnus  Vis 

Vleet  Raja batis  Vis 

Zalm  Salmo salar  Vis 

Zee-engel Squatina  Vis 

Zeeprik  Petromyzon marinus  Vis 

 
ASCOBANS 
 
Tabel A2-9 Lijst van soorten die beschermd zijn onder Ascobans 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Bruinvis Phocoena 

Butskop Hyperoodon ampullatus 

Dwergpotvis Kogia breviceps 

Gestreepte dolfijn Stenella coeruleoalba 

Gewone dolfijn Delphinus delphis 

Gewone spitsdolfijn Mesoplodon bidens 

Griend Globicephala melas 

Grijze dolfijn Grampus griseus 

Kleine zwaardwalvis Pseudorca crassidens 

Narwal  Monodon Monoceros 

Orca Orcinus orca 

Spitsdolfijn van Gray Mesoplodon grayi 

Tuimelaar Tursiops trucatus 

Witflankdolfijn Lagenorhynchus acutus 

Witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris 

Witte dolfijn Delphinapteurs leucas 
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