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Geacht college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, 
 
Door middel van dit document willen wij, namens de gehele golfsurf gemeenschap, gebruik maken 
van ons recht (Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) om een zienswijze in te dienen over de 
ontwerp-omgevingsvergunning en de milieueffectrapportage (MER) met betrekking tot het 
Windpark Maasvlakte 2, hierna afgekort naar MV2. 
 
Wij willen graag ten eerste benadrukken dat we een groot voorstander zijn van het opwekken van 
duurzame energie en de zienswijze die we indienen heeft dan ook niet als doel om het project tegen 
te houden, maar meer om binnen het bestemmingsplan MV2 het meest optimale ontwerp te 
bewerkstelligen waarbij onze belangen als golfsurf gemeenschap goed zijn afgewogen en 
meegenomen in het besluitvormingsprocess. 
 
 
Wie zijn wij: 
De Holland Surfing Association (HSA) is de Nederlandse Golfsurfbond, opgericht in 1973. Op basis 
van internationale erkenning door de European Surfing Federation en de International Surfing 
Association behartigt de HSA de belangen van de golfsurfsport en alle golfsurfers in Nederland. Wij 
zijn tevens aangesloten bij het watersport verbond. 
  
De HSA is opgebouwd uit een aantal commissies waarvan de breedtesport er een is. De breedtesport 
is een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste pijler van de HSA, want dit raakt de basis van het 
golfsurfen, waar we streven dat alle surfers in NL de mogelijkheid hebben om vrij en veilig te kunnen 
surfen langs de gehele NL kust. 
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Belang van de MV2 voor het golfsurfen 
Het golfsurfen in Nederland heeft de laatste 2 decennia een gigantische groeispurt gemaakt. Het 
aantal actieve golfsurfers in NL wordt inmiddels geschat tussen de 20.000 tot 30.000. Golfsurfen is 
momenteel ook een Olympische sport geworden en ook een aantal NL golfsurfers presteren op hoog 
niveau. 
  
De MV heeft, ook voor de aanleg van de MV2, sinds eind jaren 70 al een speciale aantrekkingskracht 
gehad in de Nederlandse surfgemeenschap. Door de ligging verder op zee, dus buiten de natuurlijke 
kustlijn, ontstaan er hogere golven en breken deze dichter op de kust. Hierdoor is tijdens speciale 
omstandigheden de golfkwaliteit vele malen beter dan op andere plekken langs de NL kust. Als de 
omstandigheden goed zijn komen er honderden surfers vanuit de regio en zelfs vanuit de gehele 
Benelux en Duitsland naar de MV2 gereden om daar te surfen. Ook voor het NL toptalent en 
professionele surfers is dit de plek in NL om te trainen. Wij schatten dat er op jaarbasis zo’n 7.500 
tot 10.000 golfsurfers naar de MV2 komen. 
 
Kortom, de MV2 is momenteel de beste surfplek van Nederland. Daarom maken wij ons hard voor 
de belangen van onze doelgroep bij de ontwikkeling van 12 windturbines op de zachte zeewering 
van de MV2.  
 
Dat het onderwerp leeft bij de golfsurf gemeenschap is wel duidelijk, want de petitie die door de 
HSA is opgezet is bij aantekening van deze zienswijze al bijna meer dan 7000 keer getekend en 
dagelijks komen er nog handtekeningen bij. 
 
  
Zienswijze (reactie op het ontwerp besluit) 
Samengevat komt onze zienswijze erop neer dat het veiligheidsrisico en belangen van de golfsurfers 
tijdens de locatie bepaling van de wind turbines op de zachte zeewering (ZZ-01 t/m ZZ-12) ons 
inziens onvoldoende zijn meegenomen in de ontwerp fase van het project. 
 
 
Aanleiding en onderbouwing 
Het lijkt erop dat er in de ontwerp fase voornamelijk oog was voor de belangen van Eneco en die van 
het Havenbedrijf Rotterdam. Het heeft er alle schijn van dat eerst de locatie van de wind turbines 
zijn bepaald, waarna de ruimtelijke onderbouwing nog slechts een administratieve verplichting 
betrof. Wat voor effecten de locatie bepaling kan hebben op de verschillende gebruiksfuncties is 
hierdoor te laat en onvoldoende in het proces aan de orde gekomen. 
  
Dit blijkt uit het feit dat toen het windpark in het bestemmingsplan Maasvlakte 2 (2018) werd 
opgenomen slechts het strand de functieaanduiding windturbinepark heeft gekregen. Hiermee is ver 
vooruitlopend op de ontwerp-omgevingsvergunning en onderhavige MER en daarmee prematuur de 
positionering van de windturbines verregaand vastgelegd. Bij een dergelijk ruimtelijk besluit mag de 
onderbouwing van de locatiekeuze en eventuele alternatieven namelijk niet ontbreken. Ten aanzien 
van in ieder geval het aspect recreatie schiet die onderbouwing echter ernstig tekort. 
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Met onderhavige MER wordt een poging gewaagd om het aspect recreatie verder uit te diepen, 
maar helaas wordt qua locatie nog een stap verder gegaan door voor de alternatieven de 
turbineposities als voldongen feit te presenteren. Ondanks dat alternatieven voor de positionering 
redelijkerwijs in beschouwing genomen had moeten worden, wordt er slechts gevarieerd in grote en 
kleine turbine-afmetingen. Het is zodoende niet duidelijk op welke besluitvormingscriteria de 
positionering is gebaseerd. Hiermee wordt in de MER optimalisatie van de individuele locaties 
binnen de functieaanduiding van het bestemmingsplan in feite en ten onrechte uitgesloten en 
derhalve onvoldoende onderzocht. 
  
Uit het ontwerpbesluit blijkt dat een groot aantal wind turbines op de zachte zeewering in de 
vloedlijn worden geplaatst om voldoende afstand te bewaren tot het (toekomstige) kabel en 
buisleidingen netwerk dat vrijwel direct achter de duin rand ligt. Deze afstand, of ook wel ‘High 
Impact Zone’ genoemd, is bepaald om de effecten van eventueel falen van de wind turbines op het 
(toekomstige) kabel en buisleidingen netwerk te minimaliseren, het zogenaamde externe 
veiligheidsrisico. 
  
Een onbedoeld gevolg van het plaatsen van groot een aantal wind turbines in de vloedlijn is dat er 
een veiligheidsrisico is ontstaan voor verschillende groepen watersporters. In deze zienswijze zullen 
wij alleen ingaan op de effecten op golfsurfers. Desondanks is het belangrijk om het belang van de 
andere watersporters ook goed af te wegen tijdens de besluitvorming. Het watersportverbond zal 
zich daarom ook hard maken voor de belangen van de watersporters op politiek vlak. 
  
Het veiligheidsrisico voor golfsurfers is ons inziens niet goed opgenomen in de MER.  In de MER 
wordt geconcludeerd dat het risico na mitigatie voor golfsurfers verwaarloosbaar klein is en als 
neutraal beschouwd kan worden. Wij zijn het daar niet mee eens. Door de harde oppervlakte 
stroming en doordat er een aantal wind turbines (paal diameter van 5m) in de branding komen te 
staan kan er zich een scenario voordoen dat er een surfer met hoge snelheid (+/- 40 km/h) tegen de 
paal botst of verrast wordt door gevaarlijke lokale stromingen. Tijdens een zogenaamde ‘’expert 
meeting’’ tussen het project consortium en een groep zeer ervaren golf surfers, waaronder een 
aantal professionele surfers en verschillende surfende experts (lijst van namen en expertise / functie 
is toegevoegd in Bijlage 1) is gebleken dat de zorg voor dit veiligheidsrisico voor golfsurfers breed 
gedragen wordt. 
  
In het ontwerpbesluit (OMV - Bijlage 2.0 - Goede ruimtelijke onderbouwing Windpark Maasvlakte 2)  
is niet aangetoond waarom positionering op hogere delen van het strand niet mogelijk zou zijn. De 
locatie van iedere windturbine had afgestemd kunnen en moeten worden op de specifieke 
omstandigheden ter plekke en de belangen van de verschillende gebruikers van het gebied. 
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Adviezen en voorstellen 
Om het veiligheidsrisico en het raakvlak met de belangen van de golfsurfers en andere watersporters 
te minimaliseren of zelfs weg te nemen zouden de windturbines op de zachte zeewering meer 
richting de duin geplaatst moeten worden. Om dit te bewerkstellingen stellen wij daarom voor om: 

 Een aantal vrij eenvoudige optimalisaties in de positionering van iedere wind turbine door te 
voeren  (zie sectie 3 in deze zienswijze voor voorbeelden van maatregelen die toegepast 
zouden kunnen worden); 

 Een aantal alternatieve ontwerpen te bestuderen en af te wegen door middel van duidelijke 
criteria die alle belangen mee wegen. Zo zou er ons inziens een volledig geïntegreerde 
TECOP kosten baten analyse gedaan moeten worden zodat de afwegingen die gemaakt zijn 
tijdens het besluitvormingsproces ten aanzien van de locatie bepaling volledig transparant 
zijn. 

  
Wij pleiten er dan ook voor dat de harde eisen die zijn opgelegd tijdens de tender en ontwerpfase 
weer eens tegen het licht te houden, te meer omdat in het huidige ontwerpbesluit de wind turbines 
op de harde zeewering ver binnen de high impact zone (de veilige afstand tot het kabel en 
buisleidingen netwerk) zijn gepositioneerd. Hier wordt het risico van de afstand acceptabel geacht 
tot aan 2040 terwijl op de zachte zeewering dit risico onacceptabel wordt geacht.  
  
Zo wordt er bijvoorbeeld bij een windturbine op de harde zeewering een specifieke plaatsgebonden 
risico bepaling gedaan voor een hoge druk gasleiding van de Gasunie. Daarbij wordt gekeken naar 
maatregelen om het plaatsgebonden risico te reduceren door bijvoorbeeld gronddekking of 
stelconplaten. Wij pleiten er dan ook voor om het plaats gebonden risico te bepalen als de wind 
turbines maximaal richting de duinrand geplaatst worden binnen de zone die is toegekend voor het 
windpark in het bestemmingsplan. Hier zouden ook de faalfrequenties van de buisleidingen 
meegenomen moeten worden en eventuele mitigerende maatregelen om die faalfrequenties te 
reduceren. Vanuit deze situatie kan dan bepaald worden of het risico toelaatbaar is binnen het 
‘Besluit externe veiligheid buisleidingen’ (Bevb). Dit kan dan in overleg met het Havenbedrijf 
Rotterdam vastgelegd worden. Dit is een totaal andere benadering dan de 2 alternatieven die zijn 
uitgewerkt in het ontwerpbesluit. 
  
Wij denken dat de maatregelen die doorgevoerd zouden kunnen worden de vergunningsprocedure 
niet belemmeren en daardoor de voortgang van het project niet in gevaar brengt. Er zijn zelfs een 
aantal grote voordelen aan te wijzen zoals bijvoorbeeld het verwijderen van de erosie (scour) 
protectie (kosten besparing), simplificatie (geen terp nodig voor de kraan) en veiligheid van 
constructie tijdens de plaatsing en te alle tijden toegang tot de wind turbines voor 
onderhoudswerkzaamheden. 
  
Als laatste vinden wij dat het veiligheidsrisico van de golfsurfers opnieuw moet worden vastgesteld 
en moet worden aangepast in de Milieu Effect Rapportage (zie sectie 2.1 voor onderbouwing). 
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Verdere aanvullingen & onderbouwing 
In de volgende secties zullen wij onze zienswijze verder onderbouwen met feiten en argumenten die 
wij uit de stukken met betrekking tot de ontwerpbesluiten hebben gehaald of uit informatie die wij 
hebben verkregen tijdens interacties met het project via Eneco’s omgevingsmanagement. 
  
  
1.     Stakeholder Management 
  
In juli 2020 is de HSA Regio-ambassadeur Allard Pheifer benaderd door de omgevingsmanagers van 
het project om namens de golfsurfers de belangen te behartigen. 
  
De kitesurfers zijn al in een vroege fase benaderd door het project team. De golfsurfers zijn naar 
onze mening veel te laat benaderd. Dit betreuren wij en is ons inziens ook een inschattingsfout 
geweest van het project team. 
  
Omdat tijdens de zomervakantie het eerste contact was gelegd zijn we pas na de zomer echt in 
gesprek gekomen met het project. Dit is 3 maanden voor deze zienswijze. De omgang met het 
project team zijn altijd constructief en respectvol geweest waar wij als doel hebben gehad om als 
een professionele belangengroep en gesprekpartner gezien te worden. 
  
Op 24 November (2 weken voor deze zienswijze) is er een expert meeting opgezet door het 
omgevingsmanagement van het project. Tijdens deze sessie waren experts vanuit het project team 
aanwezig om antwoorden te geven op inhoudelijke vragen van een selecte groep surfers die bij 
elkaar meer dan 200 jaar surfervaring bezitten en ook uiteenlopende achtergronden hebben (zie 
bijlage 1). Deze sessie heeft de bezorgdheid van de surfers over het veiligheidsrisico’s niet weg 
kunnen nemen en zelfs vergroot. 
  
Tevens hebben we voor de expert sessie een aantal vragen ingediend over de locatiebepaling en het 
veiligheidsrisico voor golfsurfers. Een deel van de vragen zijn op 5 december jl. beantwoord als 
onderdeel van een respons van een algemene informatiebijeenkomst die een week eerder was 
gehouden. Een aantal andere belangrijke vragen zijn tot op heden, d.d. dit schrijven, nog niet 
beantwoord. 
  
Dit is voor ons de aanleiding geweest om een zienswijze in te dienen, de publiciteit op te zoeken via 
de Social Media kanalen, eigen website en een petitie op te starten die inmiddels iets minder dan 
7000 keer is ondertekend. 
 
Ook is er een interview gegeven aan Open Rotterdam (helaas is de originele video van  
25-11-20 foutief verwijderd door YouTube deze had 2K views): https://bit.ly/3n0OpA7  
  
Petitie: https://bit.ly/37052WV 
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2.     Veiligheidsrisico voor golfsurfen in de MER 
  

2.1.  Conclusie veiligheidsrisico voor golfsurfers in de MER 
  
Het is evident dat het hoofdstuk over de recreatie veiligheid voor golfsurfers in de MER is 
geschreven door iemand die geen verstand heeft van golfsurfen en niet op de hoogte is van de 
lokale omstandigheden op de MV2. 
  
Zo wordt er geconcludeerd dat de onderlinge afstanden tussen de wind turbines dusdanig groot 
zijn (ca 450 meter) dat er voldoende ruimte is om daartussen te golfsurfen. Er wordt 
geconcludeerd dat hierdoor de kans op effecten zeer gering is. 
  
De MER gaat er dus vanuit dat golfsurfers niet bij de palen (monopiles) komen waar de wind 
turbines op staan. Wij zijn het daar niet mee eens. Door onze praktijk ervaring weten wij dat de 
kans aanzienlijk is dat je tijdens een surf sessie meerdere keren een wind turbine tegen kan 
komen. Wij baseren dat op: 

a)     Een zeer harde stroming die parallel aan kust stroomt door de grote hoek van 
invallende golven. Dit is ook geconcludeerd door Deltares die onderzoek naar de 
waterstroming heeft gedaan voor het windpark. Zij concluderen dan ook dat er een 
grootschalige langsstroming ontstaat met stroomsnelheden die makkelijk oplopen tot 
1.5 m/s. Dit is ook wat de golfsurfers in de praktijk ervaren. De vloedstroom met springtij 
is al rond de 1 m/s langs de NL kust en daar moet de golf en wind gedreven stroming nog 
bij worden opgeteld. De golfsurfers kunnen daardoor onmogelijk in positie blijven en 
zullen meegevoerd worden met de stroming.  

b)    Dat er hoofdzakelijk parallel aan de kust wordt gesurft op golven die van rechts naar 
links breken. Sommige golven op de MV2 kunnen wel 150m lang zijn. Er kan zich dus een 
situatie voordoen dat je surfend een monopile tegen komt. Dit is vooral voor minder 
ervaren surfers een groot risico. 

c)     Doordat er wervelingen en andere stromingspatronen op kunnen treden om een paal 
kan dit een effect hebben op de brekende golven en daardoor ontstaat de kans dat 
surfers die op de golven staan plotseling verrast worden door die veranderende 
omstandigheden en mogelijk tegen een paal botsen. Dit effect zal voornamelijk 
optreden bij palen waar erosie kuilen (scour-holes) zijn gevormd. 

d)    Daarnaast is er ook het risico dat door diezelfde wervelingen en harde stroming in 
combinatie met brekende golven surfers die naar buiten aan het peddelen zijn, verrast 
kunnen worden, in paniek raken, en tegen de paal botsen of aangedrukt kunnen 
worden. Dit gevaar zal weer voornamelijk voor minder ervaren surfers gelden. 

e)     Golfsurfen is sterk in opkomst en zo ook een groei in minder ervaren surfers die de 
gevaren van de zee vaak onderschatten. Voor deze groep is het veiligheidsrisico het 
grootst. 

f)      De aangroei van zeepokken op de wind turbines is ook bevestigd door de experts 
tijdens de expert meeting en brengt een extra risico met zich mee voor verwondingen. 

  
De MER geeft aan dat er waarschuwingsborden op de monopiles en bij de duinovergangen 
geplaatst worden om aan te geven dat golfsurfen nabij de monopile wordt afgeraden. Deze 
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waarschuwingsborden zullen weinig tot geen effect hebben in de situaties die hierboven zijn 
geschetst. 

  
 

2.2.  Aannames en data van de vloedlijn 
  
De morfologische studies en oceanografische data die zijn onderzocht en waar alle conclusies met 
betrekking tot het bepalen van de vloedlijn op gebaseerd zijn hadden voornamelijk tot doel om de 
technische haalbaarheid van het ontwerp aan te tonen en dan voornamelijk de locatie bepaling. De 
belangrijkste factoren die de locatie bepaling beïnvloeden zijn 

 De waterdiepte op de locatie van de windturbine: 
o Dit is belangrijk voor de plaatsing van de wind turbines (afweging tussen wat voor 

plaatsing constructie technieken er kunnen worden toegepast) 
o Onderhoud (elke wind turbine moet een deel van de dag toegankelijk zijn voor 

eventueel gepland of ongepland onderhoud) 
 Stabiliteit van de monopiles. Rondom de windturbines ontstaan zogenaamde erosie kuilen 

(scour-holes) die de stabiliteit en dus het risico op eventueel falen van de wind turbine kan 
beïnvloeden 

  
De waterdiepte en de variabiliteit van die waterdiepte door getij, kust erosie (morfologie) is allemaal 
gemodelleerd door onderzoeksbureaus in opdracht van het project team. Nu de discussie omtrent 
het veiligheidsrisico voor golfsurfers is opgelaaid wordt die data ook weer aangehaald door het 
project team om te beargumenteren dat er geen veiligheidsrisico voor surfers bestaat omdat de 
wind turbines in maximaal 50 cm waterdiepte zouden staan (bron: expert sessie). Er zijn alleen een 
aantal zaken waar geen rekening mee is gehouden bij deze aanname. 

 Er is alleen gekeken naar gemiddelde hoogwaterstanden en springtij. De windopzet die bij 
de getij waterstanden moet worden opgeteld is niet meegenomen in de aannames. Deze 
windopzet kan aanzienlijk zijn (+1 tot 2m) en de windopzet zal optreden wanneer er goede 
golf condities zijn (harde wind van NW tot N). Er is tijdens de expert sessie een actie 
genomen door het project team om het effect van de windopzet verder uit te zoeken. 

 De kust morfologie op de MV2 is heel dynamisch. Zo kan de kustlijn in een jaar tijd zo maar 
30m eroderen (bron: Royal Hashkoning) waardoor de vloedlijn op een totaal andere plek 
komt te liggen. Het strand zal eens in de twee jaar gesupplementeerd worden. Maar wat er 
in die 2 jaar gebeurt in zo’n dynamisch systeem is eigenlijk vrijwel niet te voorspellen. 
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Figuur 1) Artist-impression van de locatie van de Wind turbines ten opzichte van de waterstand 

 
 
De palen die aantoonbaar vrijwel permanent onder water komen te staan zijn ZZ04, ZZ10, ZZ11 & 
ZZ12 (Figuur 2). Dit zijn juist de plekken waar veel gesurft wordt. Met windopzet en de invloed van 
kust erosie komen ze nog dieper (1,5m) te liggen en de kans is dan ook meer dan reëel dat deze 
obstakels vormen tijdens het golfsurfen. 
  
De gevolgen op het veiligheidsrisico voor golfsurfers van palen die in de branding staan wordt 
toegelicht in sectie 2.1. 
  
Figuur 2) Positie monopiles zachte zeewering ten opzichte van de waterstanden (jaargemiddelden)
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 3.     Locatie bepaling van de wind turbines op de zachte zeewering 
  
In deze sectie zullen we ingaan op onze technische voorstellen en adviezen met betrekking tot de 
locatie bepaling binnen de huidige functieaanduiding van het Windpark in het bestemmingsplan (zie 
figuur 3). 
  
Figuur 3: Bestemming Windpark MV2 

 
 
 
Specifieke adviezen en voorstellen met betrekking tot externe veiligheid 
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft aangegeven dat de High Impact Zone (HIZ) van de windturbines 
niet mag zijn gelegen over bepaalde bestemmingen van de Maasvlakte 2 (dit is ook opgenomen in 
het bestemmingsplan). De High Impact Zone is gedefinieerd als de masthoogte + 1/3 de wieklengte. 
Voor de windturbines op de harde zeewering geldt dat deze zone enkel mag zijn gelegen over de 
bestemmingen: ‘Waterstaatkundige doeleinden’, ‘Water - 1' en ‘Verkeer’. Hier wordt aan voldaan. 
  
Voor de wind turbines op de harde zeewering, en voornamelijk HZ10, ligt de HIZ ver over het kabel 
en buisleiding netwerk (zie Figuur 4 en Tabel 1). van de harde zeewering is middels het 
bestemmingsplan (en contractueel) vastgelegd dat eventuele trefrisico’s als gevolg van eventueel 
turbine falen acceptabel zijn tot een vastgestelde einddatum van 1 januari 2040. Na deze einddatum 
dienen de effecten te worden gemitigeerd of dienen de windturbines te worden verwijderd. Voor de 
windturbines op de zachte zeewering wordt het risico onacceptabel geacht. In het ontwerpbesluit 
wordt er geen duidelijkheid gegeven waarom een soortgelijke regeling niet kan worden afgesproken 
voor de wind turbine op de zachte zeewering. 
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Tabel 1: Overzicht van effectafstanden in relatie tot buisleidingenstrook  
 
Figuur 4: Overzicht van plaatsgebonden risico contouren van windturbines HZ10, ZZ01 en ZZ02 ten 
opzichte van het kabel en buisleidingen netwerk.

 
 
  Inzichten, adviezen en voorstellen 

 De High Impact Zone, de plaatsgebonden risico PR10-6 contour, is voor het 
voorkeursalternatief bepaald op maximaal 144 meter voor de windturbines op de Zachte 
Zeewering (de blauwe cirkels in Figuur 4); 

 Er zijn een aantal optimalisaties doorgevoerd ten einde milieu effecten nog verder te 
beperken. Deze optimalisaties betreffen bijvoorbeeld het verlagen van de masthoogte van 
de windturbines op de zachte zeewering (en HZ10) van 107 meter naar 105 meter. Het is dus 
mogelijk om eventueel nog verdere turbine hoogte optimalisaties door te voeren. Impact 
hiervan zou een volledig geïntegreerde TECOP kosten baten analyse moeten uitwijzen; 

 Voor de wind turbines op de harde zeewering worden meerdere mitigerende maatregelen 
voorgesteld in het ontwerpbesluit die ervoor zorgen dat er geen sprake is van een risico op 
schade aan de buisleidingen als gevolg van windturbine falen. Er wordt nergens aangetoond 
waarom deze maatregelen niet ook toepasbaar zouden zijn voor de wind turbines op de 
zachte zeewering; 
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 Een aantal suggesties van maatregelen die genomen kunnen worden: 
o Toekomstige buisleidingen in eerste instantie aan te leggen in het meer oostelijke 

gelegen vertakking van de buisleidingstrook wat niet getroffen kan worden. 
o Buisleidingen voor niet-gevaarlijke stoffen of stoffen met beperkte effect afstanden 

(CO2, water, et cetera) kunnen mogelijk wel gelegd worden in het westelijke 
gedeelte van de buisleidingstrook. 

o Het aanbrengen van gronddekking of stelconplaten als de buisleiding binnen de HIZ 
vallen. Voor deze maatregel ook een oplossing geïdentificeerd moeten worden om 
de toegankelijkheid van de buisleidingen te waarborgen. 

o Analyseren wat de faalfrequenties zijn van de buisleidingen die in het netwerk 
komen te liggen en te bepalen of het risico toelaatbaar is binnen het ‘Besluit externe 
veiligheid buisleidingen’ (Bevb). Er zijn eventueel mogelijkheden om een buisleiding 
met andere eigenschappen te leggen op de plekken waar een verhoogd risico is. 

o Nog verdere optimalisaties uit te voeren binnen het netwerk door de minst 
kwetsbare buisleidingen zo ver mogelijk westelijk te plaatsen en de meest kwetsbare 
te plaatsen in de overige delen van de buisleidingstrook kan ook weer een aantal 
meter worden gewonnen ten aanzien van de locatie bepaling van de wind turbines. 
 

   
4.     Recreatie beleving 
 
In de MER wordt ook de recreatie beleving onderzocht voor de wind turbines op de zachte 
zeewering. Wij hebben dit aspect niet als hoofdargument meegenomen in de zienswijze, maar we 
willen dit onderwerp toch niet onbelicht laten, omdat we het niet eens zijn met de onderliggende 
beargumentatie die in de MER zijn opgenomen. 
 
De conclusie in de MER is dat het effect op de recreatie beleving licht negatief (-) wordt beoordeeld. 
Dit betekend dat er een beperkt effect is op de beleving van recreanten op de nieuw ontstane 
situatie. Die classificering kunnen we begrijpen, maar we storen ons aan de beargumentatie waar er 
in grote mate vooringenomenheid (bias) is om argumenten aan te dragen om de beleving die 
recreanten ervaren af te zwakken. Zo worden er bijvoorbeeld de volgende beweringen gemaakt: 
 

 Het effect op de beleving kan zowel negatief als positief kan worden beleefd; 
 De beleving van (een verandering van) het landschap is dan ook subjectief; 
 Daarnaast laten de onderzoeken zien dat veel recreanten die op voorhand verwachten weg 

te blijven, in de praktijk toch gebruik blijven maken van het gebied nadat het windpark is 
gerealiseerd. De onderzoeken laten geen aantoonbaar effect zien op aantallen 
bezoekersaantallen in een bepaald gebied. 

 
Het feit blijft dat door horizon vervuiling, slagschaduw en geluid het minder aangenaam vertoeven is 
als recreant op het extensieve strand, dit tast dus wezenlijk de beleving aan van recreanten. Het gaat 
er niet om of ze dan nog wel gebruik willen maken van het gebied. Het zou de tolerantie en 
draagvlak van de recreanten ten aanzien van de recreatie beleving in de MER vergroten als hier op 
een gebalanceerde en eerlijke manier over uitgeweid zou worden. 
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Conclusie in MER: Er kunnen effecten zijn op de (individuele) recreatieve beleving van het 
plangebied maar deze zijn beperkt. Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening voor het aspect 
recreatie. Wij zijn het niet eens met de conclusie dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening 
door de significante effecten op de veiligheid en beleving van recreanten. 
 
Wij hopen ten zeerste dat u bereid om tot herziening & aanpassing van de plannen voor het 
windmolenpark op de MV2 conform de voorstellen en advies die wij in deze zienswijze hebben 
uiteengezet. 
 
Indien u aanvullende vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met: 

 Emile van der Borch, +31614972913, emile@hsa.nl 
 Allard Pheifer, +31686670001, allardpheifer@gmail.com 

 
Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, Holland Surfing Association 
 
 
Namens het landelijk bestuur en de regio Ambassadeur 
 
 
 
Marc Elfers   Emile van der Borch   Allard Pheifer 
Voorzitter   Algemeen Bestuurslid   Regio Ambassadeur 
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Bijlage 1 
 
Deelnemers expertsessie 24 november 2020 vanuit de golfsurfers 

Alleen kennis & kunde genoemd die bijdrage leveren aan de expertsessie. 

 

Emile van der Borch 
23 jaar surfervaring, regelmatig bezoeker, Milieukundige (BSc) & Oceanograaf (MSc) & Algemeen 
bestuurslid HSA. 

Allard Pheifer 
32 jaar surfervaring, lokale surfer, Milieukundige (BSc) & Regio vertegenwoordiger HSA. 

Surfer 1 
25 jaar surfervaring, lokale surfer & lokale surffotograaf. www.surfed.nl  

Surfer 2 
25 jaar surfervaring, specialist op gebied van surfreefs & regelmatig bezoeker. 
http://www.surfreefs.com  

Surfer 3 
42 jaar surfervaring, lokale surfer & Advocaat. 

Surfer 4 
29 jaar surfervaring & lokale surfer. 

Surfer 5 
29 jaar surfervaring & lokale surfer. 

Surfer 6 
22 jaar surfervaring & lokale surfer. 

Surfer 7 
16 jaar surfervaring, professioneel surfer, regelmatig bezoeker & surfschooleigenaar Dutch Surf 
Academy. https://dutchsurfacademy.nl/  

Surfer 8 
14 jaar surfervaring, professioneel surfer, regelmatig bezoeker & surfschooleigenaar Dutch Surf 
Academy. https://dutchsurfacademy.nl/  

Surfer 9 
18 jaar surfervaring, professioneel surfer & regelmatig bezoeker. 

 

Surfer 10 
23 jaar surfervaring, regelmatig bezoeker, surf & waterfotografie 

 


