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Richtsnoeren betreffende windenergieprojecten en EU-natuurwetgeving 

Deze richtsnoeren zijn niet wettelijk bindend en hebben uitsluitend tot doel informatie te 

verstrekken over bepaalde aspecten van de relevante EU-wetgeving. De richtsnoeren zijn derhalve 

bedoeld om burgers, ondernemingen en nationale instanties te helpen bij de toepassing van de 

vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn. Zij lopen niet vooruit op een eventueel toekomstig standpunt 

van de Commissie over de aangelegenheid. Alleen het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft 

de bevoegdheid om een bindende interpretatie van het Unierecht te geven. Deze richtsnoeren 

dienen niet ter vervanging, noch als toevoeging of wijziging van de vogelrichtlijn en de 

habitatrichtlijn; zij mogen voorts niet op zichzelf worden beschouwd, maar moeten worden gebruikt 

in samenhang met deze wetgeving. 

Europese Commissie, 2020. 

Overneming met bronvermelding toegestaan. 
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OVER DIT DOCUMENT 

Achtergrond van dit document  

In 2011 heeft de Commissie richtsnoeren voor windenergie en Natura 2000 uitgegeven. Dit document is 

daarvan een update, zoals gepland in het actieplan voor de natuur, de mensen en de economie1. Die update 

werd noodzakelijk geacht omdat het beleid en de wetgeving van de EU inzake hernieuwbare energie en 

windenergietechnologie (met name op zee) sterk zijn geëvolueerd sinds de publicatie van de vorige versie. 

Samen met deze ontwikkelingen is ook het inzicht in de gevolgen van windenergie voor de biodiversiteit 

aanzienlijk gegroeid en zijn goede praktijken om deze gevolgen op te vangen sterk toegenomen. Met het oog 

op een verdere drastische uitbreiding van windenergie in het kader van de bestrijding van de 

klimaatverandering enerzijds, en in de context van de toenemende druk op de biodiversiteit anderzijds, is het 

van essentieel belang dat de richtsnoeren uitgaan van de recentste kennis en goede praktijken om de 

respectieve beleidsdoelstellingen en streefcijfers met elkaar te verzoenen. 

In 2009 werd in de richtlijn hernieuwbare energie2 een bindend streefcijfer van 20 % vastgesteld voor het 

aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in het totale eindenergieverbruik tegen 2020. In 2018 stelden het 

Europees Parlement en de Raad de herziene richtlijn hernieuwbare energie3 vast, waarin voor de Unie een 

bindend streefcijfer van ten minste 32 % tegen 2030 voor het aandeel hernieuwbare energie werd vastgelegd, 

met een clausule om dit percentage in 2023 te verhogen. Windenergie neemt het hoogste aandeel van 

energieopwekking uit hernieuwbare bronnen in de Europese Unie (EU) voor haar rekening en dat zal naar 

verwachting de volgende decennia zo blijven. In 2018 zorgde windenergie, met een geïnstalleerd vermogen 

van 170 GW op het land en 19 GW op zee, voor 18,4 % van de totale capaciteit voor elektriciteitsopwekking 

in de EU4. In 2030 zou de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen de helft van alle 

elektriciteitsopwekking kunnen vormen. Windenergie (zowel op het land als op zee) zou 21 % van de totale 

energieopwekking voor haar rekening kunnen nemen5. 

In december 2019 stelde de Europese Commissie haar mededeling over de Europese Green Deal6 voor. 

Daarin worden de verbintenissen van de Commissie op het gebied van de aanpak van de klimaatverandering 

en milieugerelateerde uitdagingen die bij uitstek de taak van deze generatie zijn, opnieuw vastgesteld. De 

Green Deal maakt integraal deel uit van de strategie van de Commissie om de doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling (SDG’s) voor 2030 van de Verenigde Naties te verwezenlijken. Het is een nieuwe groeistrategie 

die de EU moet omvormen tot een eerlijke en welvarende samenleving, met een moderne, duurzame, 

hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie, waar vanaf 2050 netto geen broeikasgassen meer worden 

uitgestoten en economische groei is losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen. In de Green Deal is reeds 

duidelijk uiteengezet hoe tegen 2050 klimaatneutraliteit kan worden bereikt en hoe het energiestelsel verder 

koolstofvrij kan worden gemaakt zodat de klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 worden behaald. De Green 

Deal beklemtoont de essentiële rol van hernieuwbare energiebronnen, met name windenergieopwekking op 

zee, voor het verwezenlijken van deze doelstellingen. 

In de Europese Green Deal wordt ook bijzonder belang gehecht aan de biodiversiteit, die steeds meer onder 

druk komt te staan. De Europese Commissie heeft onlangs ook een mededeling over de EU-

biodiversiteitsstrategie voor 20307 vastgesteld, die moet waarborgen dat de biodiversiteit in Europa ten 

behoeve van de mens, het klimaat en de planeet tegen 2030 op weg is naar herstel. Deze strategie omvat 

verbintenissen en maatregelen die tegen 2030 uitgevoerd moeten zijn, onder meer de oprichting van een 

groter EU-breed netwerk van beschermde gebieden op het land en in zee, dat voortbouwt op de bestaande 

Natura 2000-gebieden, met strikte bescherming voor gebieden met een zeer hoge biodiversiteits- en 

klimaatwaarde, een EU-natuurherstelplan, een reeks maatregelen om de nodige transformatieve verandering 

mogelijk te maken, evenals maatregelen om de wereldwijde biodiversiteitsproblematiek aan te pakken. Het 

verslag van het intergouvernementeel platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en 

                                                      

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1597057994976&uri=CELEX:52017DC0198 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32009L0028 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32018L2001 
4 Wind energy in Europe in 2018. Trends and statistics (WindEurope, 2019). 
5 Renewable Energy Prospects for the European Union, International Renewable Energy Agency, 2018. 
6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-

01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1597057994976&uri=CELEX:52017DC0198
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380
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ecosysteemdiensten (IPBES) betreffende een wereldwijde beoordeling van de biodiversiteit en 

ecosysteemdiensten8 schetst eveneens een alarmerend beeld van de toestand van de biodiversiteit en de 

verschillende vormen van druk waarmee deze te kampen heeft. 

De klimaatverandering wordt algemeen beschouwd als een belangrijke factor die het biodiversiteitsverlies 

versnelt. De temperatuur op aarde stijgt en veroorzaakt daardoor een achteruitgang van de ecosystemen op 

het land en in zee, met biodiversiteitsverlies tot gevolg. Windenergie draagt bij tot het behoud van de 

biodiversiteit door de broeikasgasuitstoot te beperken en aanzienlijk meer energie op te leveren voor de 

samenleving dan ze tijdens haar levenscyclus verbruikt. Bij windenergie wordt geen water verbruikt om energie 

op te wekken en de exploitatie van windparken veroorzaakt evenmin lucht-, bodem- of waterverontreiniging. 

Windparken die niet op de juiste plaats zijn geïnstalleerd of die slecht ontworpen zijn, kunnen echter een 

bedreiging vormen voor kwetsbare soorten en habitats, onder meer die welke uit hoofde van de vogelrichtlijn 

en de habitatrichtlijn zijn beschermd. 

Doel en aard van dit document 

Het doel van dit document is aan de hand van richtsnoeren een antwoord te bieden op de vraag hoe er het 

beste voor kan worden gezorgd dat windenergieprojecten in overeenstemming zijn met de vogelrichtlijn en de 

habitatrichtlijn. 

Dit document behandelt: 

• de bepalingen inzake beschermingszones uit hoofde van artikel 6 van de habitatrichtlijn; bijgevolg 

behandelen de richtsnoeren alle habitats en soorten die in aanmerking komen voor aanwijzing als 

Natura 2000-gebied, d.w.z. 

• habitats van communautair belang die zijn opgenomen in bijlage I bij de habitatrichtlijn; 

• soorten van communautair belang die zijn opgenomen in bijlage II bij de habitatrichtlijn; 

• in het wild levende vogelsoorten die zijn opgenomen in bijlage I bij de vogelrichtlijn; 

• geregeld voorkomende trekvogels die niet zijn opgenomen in bijlage I bij de vogelrichtlijn; 

• de bepalingen inzake de bescherming van soorten uit hoofde van de artikelen 12 en 13 van de 

habitatrichtlijn en inzake de bescherming van vogelsoorten uit hoofde van artikel 5 van de vogelrichtlijn. 

Deze bepalingen gelden zowel voor de strikt beschermde soorten als bedoeld in bijlage IV bij de 

habitatrichtlijn als voor alle soorten in het wild levende vogels die onder de vogelrichtlijn vallen. 

 

Dit document behandelt windenergieprojecten, met name de voorbereidende werkzaamheden, de installatie, 

exploitatie en ontmanteling of repowering van elektriciteitsopwekkende infrastructuur. De bijbehorende 

transmissie-infrastructuur wordt behandeld in andere richtsnoeren van de Europese Commissie9. 

Deze sectorspecifieke richtsnoeren behoren tot de bredere context van richtsnoeren die de Europese 

Commissie heeft gepubliceerd om de tenuitvoerlegging van de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn te 

bevorderen. Dit document is niet bedoeld als vervanging van de bestaande richtsnoeren van de Commissie 

die algemene aanknopingspunten bieden voor de interpretatie en toepassing van artikel 6 van de 

habitatrichtlijn10. Het document is daarentegen wel bedoeld ter verduidelijking van specifieke aspecten van 

deze bepalingen en plaatst deze in de context van de ontwikkeling van windparken. Deze richtsnoeren worden 

daarom het beste gelezen in samenhang met de twee richtlijnen en de desbetreffende richtsnoeren van de 

Commissie11. Deze richtsnoeren zijn voorts gebaseerd op de bredere beginselen die het EU-beleid inzake het 

milieu en windenergieprojecten schragen (bv. het beginsel van de uitrol van hernieuwbare energie “met een 

laag milieurisico” als bedoeld in artikel 15, lid 7, van de herziene richtlijn hernieuwbare energie). Het is de 

bedoeling richtsnoeren te verstrekken over het toestemmings- en planningskader uit hoofde van de 

artikelen 15 tot en met 17 van de herziene richtlijn hernieuwbare energie. 

                                                      

8 https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services 
9 “Energietransmissie-infrastructuur en EU-natuurwetgeving” (Europese Commissie, 2018b). 
10 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
11 Met name richtsnoeren inzake artikel 6 van de habitatrichtlijn, methodologische richtsnoeren inzake artikel 6, leden 3 

en 4 (beschikbaar op https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm), en 
richtsnoeren inzake de bescherming van soorten (beschikbaar op 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm). 

https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Dit document verwijst naar tal van voorbeelden van goede praktijken in casestudy’s (zie aanhangsel A voor 

een overzicht). Deze voorbeelden, afkomstig uit de reële wereld, laten zien welke doeltreffende en slimme 

aanpakken er tijdens de beoordeling en vergunning van voorgestelde ontwikkelingen kunnen worden 

gehanteerd om bepaalde gevolgen op te vangen. Gezien de zeer locatiespecifieke aard van de wisselwerking 

tussen windenergieprojecten en de door de EU-wetgeving beschermde habitats en soorten, zijn deze goede 

praktijken niet bedoeld als voorschriften, maar wel als inspiratie of als een raamwerk voor de ontwikkeling van 

oplossingen voor specifieke gevallen. 

Dit document heeft geen wetgevende functie; het stelt geen nieuwe regels vast, maar verstrekt richtsnoeren 

voor de toepassing van bestaande regels. Alleen het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de 

bevoegdheid om een bindende interpretatie van het recht van de EU te geven. 

Deze richtsnoeren zijn in eerste instantie bedoeld voor ontwikkelaars, adviseurs en bevoegde instanties. Zij 

kunnen ook nuttig zijn voor niet-gouvernementele organisaties en andere belanghebbenden die in de 

windenergiesector werkzaam zijn. Dit document werd opgesteld in overleg met autoriteiten van de lidstaten, 

niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en belanghebbenden in de windenergiesector, die waardevolle 

feedback hebben gegeven over de verschillende ontwerpen. 

Dit document werd opgesteld met de hulp van Arcadis Belgium nv/sa en NIRAS Consulting Ltd. 

Structuur van dit document 

Het document bevat negen hoofdstukken: 

• Hoofdstuk 1: geeft een overzicht van de EU-beleidscontext met betrekking tot hernieuwbare energie, met 

inbegrip van een overzicht van de huidige stand van zaken in de windenergiesector in de EU en verwachte 

trends. 

• Hoofdstuk 2: biedt een overzicht van de wettelijke bepalingen in de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn die 

relevant zijn voor windenergieprojecten, met bijzondere aandacht voor de toestemmingsprocedure als 

bedoeld in artikel 6 van de habitatrichtlijn voor plannen of projecten die significante gevolgen kunnen 

hebben voor Natura 2000-gebieden, en voor de voorschriften betreffende door de EU beschermde habitats 

en soorten in het wijdere landschap. 

• Hoofdstuk 3: bevat algemene richtsnoeren over belangrijke kwesties en de bijbehorende goede praktijken, 

bestemd voor windenergieontwikkelaars en -exploitanten alsook voor instanties die belast zijn met de 

planning en het verlenen van toestemming. Belangrijke kwesties zijn onder meer de significantie van de 

waarschijnlijke effecten bepalen, de beoordeling afbakenen, referentiegegevens verzamelen, omgaan met 

onzekerheid, cumulatieve effecten en overleg met belanghebbenden. 

• Hoofdstuk 4: bespreekt het belang van strategische planning en beschrijft ondersteunende methoden, 

zoals het in kaart brengen van plaatsen waar kwetsbare, in het wild levende dieren en planten te vinden 

zijn (kwetsbaarheidskaarten), en het meervoudige gebruik van gebieden. 

• Hoofdstuk 5: geeft, in het kader van SDG 15 (“Leven op het land”), uitvoerige beschrijvingen van groepen 

die doorgaans gevolgen ondervinden van windenergieprojecten op het land en bespreekt hoe de 

significantie moet worden beoordeeld van de effecten die belangrijke groepen receptoren, zoals vogels, 

vleermuizen en landhabitats, waarschijnlijk zullen ondergaan. Het biedt voorts een overzicht van ervaringen 

met goede praktijken en casestudy’s in verband met de toepassing van maatregelen om significante 

gevolgen te voorkomen of te beperken. 

• Hoofdstuk 6: geeft, in het kader van SDG 14 (“Leven in het water”), uitvoerige beschrijvingen van groepen 

die doorgaans gevolgen ondervinden van windenergieprojecten op zee en bespreekt hoe de significantie 

moet worden beoordeeld voor belangrijke groepen receptoren, zoals zeevogels, zeezoogdieren en mariene 

habitats. Het biedt voorts een overzicht van ervaringen met goede praktijken en casestudy’s in verband 

met de toepassing van maatregelen om significante gevolgen te voorkomen of te beperken. 

• Hoofdstuk 7: behandelt goede praktijken bij de monitoring en het aanpassingsgericht beheer. 

• Hoofdstuk 8: referenties 

• Hoofdstuk 9: aanhangsels 
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1 WINDENERGIE IN EUROPA 

1.1 Inleiding 

De Europese Unie (EU) heeft ambitieuze streefcijfers vastgesteld om de economieën van de lidstaten 

koolstofvrij te maken aan de hand van een hele reeks maatregelen, onder meer de verdere ontwikkeling van 

hernieuwbare energiebronnen. In de richtlijn hernieuwbare energie (Richtlijn 2009/28/EG)12 wordt een 

alomvattend beleid voor de opwekking en de bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen vastgesteld. 

Volgens die richtlijn moet de EU in 2020 20 % van de energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Met de 

vaststelling van het pakket “Schone energie voor alle Europeanen”13 in 2018 en 2019, heeft de Europese Unie 

zich ertoe verbonden tegen 2030 een aandeel van minstens 32 % van het bruto eindenergieverbruik in de EU 

te halen uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij ook bepalingen voor een mogelijke verhoging van dat 

percentage werden opgenomen. De lidstaten van de EU hebben zich voor 2020 verbonden tot specifieke 

nationale streefcijfers voor hernieuwbare energie, die ze in hun nationale actieplannen voor hernieuwbare 

energie hebben vastgesteld en die ze met behulp van een aantal bijbehorende beleidsmaatregelen en 

rechtshandelingen ondersteunen. Uit gegevens van Eurostat blijkt dat de gehele EU goed op weg is om het 

streefcijfer van 20 % voor 2020 te behalen, waarbij het aandeel hernieuwbare energiebronnen sterk verschilt 

van de ene lidstaat tot de andere, met meer dan 30 % in Finland, Zweden en Letland tot minder dan 5 % in 

Malta, Luxemburg en Nederland14. 

Hoewel er reeds aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie in heel 

Europa en de opwekking van hernieuwbare energie op het land vrij goed ingeburgerd is, kent een toenemend 

aantal op zee toegepaste energietechnologieën een forse groei en worden er nieuwe beleids- en rechtskaders 

voor ontwikkeld. Om de duurzame ontwikkeling van deze technologieën in Europa te garanderen, heeft de EU 

Richtlijn 2014/89/EU maritieme ruimtelijke planning15 vastgesteld, met de bedoeling een gemeenschappelijk 

kader te scheppen om conflicten tussen sectoren te beperken, synergieën tot stand te brengen, investeringen 

en grensoverschrijdende samenwerking aan te moedigen, en het milieu te beschermen. De doelstellingen van 

de richtlijn stroken met de beschermingsmaatregelen die zijn vastgesteld in de kaderrichtlijn mariene strategie 

(2008/56/EG)16 en de kaderrichtlijn water (2000/60/EG)17. 

In 2018 beschikte de EU over een geïnstalleerde capaciteit voor de opwekking van 160 GW windenergie op 

het land en 19 GW op zee. Dit was goed voor 14 % van de elektriciteitsvraag in de EU en blijft de op een na 

grootste vorm van energieopwekkingscapaciteit (Kader 1-1).  

                                                      

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32009L0028 
13 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en 
14 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics 
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0089 
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32000L0060 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
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Kader 1-1: Totale energieopwekkingscapaciteit in de Europese Unie 2008-2018 

 

Bron: WindEurope, 2019. 

1.2 Het beleidskader van de EU voor de bevordering van 
hernieuwbare energiebronnen 

Het beleid inzake hernieuwbare energie van de EU gaat terug tot 1997 met de goedkeuring van het witboek 

van de Commissie, getiteld: “Energie voor de toekomst: duurzame energiebronnen”18. Daarin werd 

aanbevolen de bijdrage van duurzame energiebronnen in het bruto energieverbruik tegen 2010 te verdubbelen 

tot 12 %. Met dit witboek werd de grondslag gelegd voor de vaststelling van Richtlijn 2011/77/EG betreffende 

de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen19. Vervolgens stelde de EU 

Richtlijn 2003/87/EG20 vast, aan de hand waarvan een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten 

in de EU werd ingevoerd en werd gestreefd naar de bevordering van de decarbonisatie en — indirect — van 

hernieuwbare energiebronnen. 

In december 2008 verbonden de staatshoofden van de EU zich ertoe een streefcijfer vast te stellen voor 2020, 

in het kader van het klimaat- en energiepakket. Daarbij kwamen de lidstaten overeen om de 

broeikasgasemissies tegen 2020 te verminderen met minstens 20 % (in vergelijking met het niveau van 1990) 

en om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen tegen 2020 op te trekken tot 20 % van het bruto 

eindenergieverbruik in de EU. 

Om deze verbintenis in verband met hernieuwbare energie na te komen, stelde de EU Richtlijn 2009/28/EG21 

ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen vast (bekend als de richtlijn 

hernieuwbare energie). In deze richtlijn werden voor elke lidstaat bindende nationale streefcijfers vastgelegd 

om te garanderen dat de EU in haar geheel dit streefcijfer van 20 % energie uit hernieuwbare energiebronnen 

zou bereiken. In het kader van de richtlijn moesten de lidstaten elk een duidelijk actieplan opstellen om te laten 

zien hoe zij hun streefcijfers voor hernieuwbare energie dachten te behalen. In hun nationale actieplannen 

voor energie uit hernieuwbare bronnen zetten de lidstaten22 het ambitieniveau van de elektriciteits-, 

verwarmings- en vervoerssector uiteen, alsook de geplande mix van technologieën en de beleidsmaatregelen 

die zij nodig achtten om de streefcijfers te kunnen halen. 

                                                      

18 https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_nl.pdf 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32001L0077 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0087 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex%3A32009L0028 
22 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020 

https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_nl.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32001L0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32003L0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020
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Voortbouwend op het ambitieniveau in 2020 en op het voorstel van de Europese Commissie als onderdeel 

van een pakket schone energie, stelde de EU in 2018 het kader vast voor de klimaat- en energiestrategie 

203023. De belangrijkste streefcijfers voor 2030 op EU-niveau zijn onder meer: 

 een vermindering van de broeikasgasemissies met ten minste 40 % (ten opzichte van 1990); 

 een bindende EU-doelstelling, namelijk een aandeel van ten minste 32 % aan energieverbruik uit 

hernieuwbare bronnen tegen 2030, met een clausule om dat percentage tegen 2023 naar boven bij te 

stellen; en 

 een kerndoel om de energie-efficiëntie op EU-niveau op te trekken tot minstens 32,5 %, een verhoging 

van het streefcijfer van 20 % tegen 2020. 

De verbintenissen inzake hernieuwbare energie voor 2030 zullen worden nagekomen aan de hand van de 

herziene richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen die werd vastgesteld 

in december 2018 (Richtlijn (EU) 2018/2001 — de tweede richtlijn hernieuwbare energie)24. Door bijdragen te 

leveren aan het streefcijfer voor de EU, dienen de lidstaten er gezamenlijk voor te zorgen dat het aandeel 

hernieuwbare energie in het bruto eindenergieverbruik van de Unie in 2030 ten minste 32 % bedraagt. De 

afzonderlijke bijdragen van de lidstaten aan het streefcijfer van de Unie worden vastgesteld in geïntegreerde 

nationale energie- en klimaatplannen waarin per lidstaat de beleidsaanpak en voorgestelde technologiemix in 

de periode tot 2030 zijn opgenomen. Kader 1-2 geeft een prognose van de totale energiecapaciteit van de EU 

tot 2050 voor de verschillende scenario’s voor de verlaging van de broeikasgasemissies die zijn opgenomen 

in de langetermijnstrategie van de Europese Commissie voor 205025. Daaruit blijkt dat wind- en zonne-energie, 

ongeacht het gekozen scenario, de enige energiebronnen zijn met een toenemende capaciteit, terwijl de 

andere energiebronnen zullen stabiliseren of afnemen. Deze langetermijnstrategie voorspelt dat tegen 2050 

nagenoeg 85 % van de elektriciteit in de EU zal worden opgewekt door hernieuwbare energiebronnen in 

decarbonisatiescenario’s (73 % in het referentiescenario, waarbij windenergie in 2030 al 26 % en in 2050 56 % 

van de energie zal opwekken (Europese Commissie, 2018b)). In 2030 zou de windenergieproductie op het 

land ongeveer drie vierde en in 2050 ongeveer twee derde van de totale windcapaciteit uitmaken. Enkele 

belanghebbenden suggereren dat tegen 2050 zowat 32 % van de elektriciteit die wordt opgewekt door zonne- 

en windparken, afkomstig zou kunnen zijn van huishoudens, gemeenschappen, kleine en middelgrote 

ondernemingen, en overheidsinstanties26. 

Om te voldoen aan de vereisten voor een klimaatneutrale energiesector in 2050, zal het aantal installaties in 

de windenergiesector fors moeten toenemen. Volgens de langetermijnstrategie van de Commissie zal de 

windenergiecapaciteit van 180 GW in 2018 moeten toenemen tot 351 GW in 2030, wat overeenkomt met een 

verdubbeling. Verwacht wordt dat 263 GW op het land en 88 GW op zee zal worden geïnstalleerd27, nagenoeg 

een vervijfvoudiging van de capaciteit in 2018. Afhankelijk van het scenario voor 2050 zou de toename van de 

windcapaciteit liggen tussen 700 GW in het scenario “energie-efficiëntie” (EE) en 1 200 GW in het scenario 

“Power 2X (P2X)”. Wanneer we dit omzetten naar de ruimte die voor deze ontwikkeling is vereist, komen we 

tot indrukwekkende resultaten. In het maximale scenario (1,5TECH) waarbij wordt uitgegaan van een totale 

capaciteit van 450 GW op zee (een derde), verwacht WindEurope dat 85 % van de capaciteit tegen 2050 zal 

zijn geïnstalleerd in de noordelijke zeeën (de Atlantische Oceaan voor de kust van Frankrijk, Ierland en het 

Verenigd Koninkrijk, de Noordzee, de Ierse Zee en de Oostzee) op basis van de aanwezigheid van goede 

windenergiebronnen, de nabijheid van de vraag en de efficiënte eigenschappen van de toeleveringsketen. Dit 

stemt overeen met ongeveer 380 GW van de 450 GW. De resterende 70 GW zou in de zuidelijke wateren van 

Europa worden geplaatst. De totale benodigde oppervlakte van de noordelijke zeeën voor 380 GW 

windenergie op zee zou 76.000 km2 zijn (uitgaande van 5 MW/km2), een oppervlakte die iets kleiner is dan het 

eiland Ierland. Dit is 2,8 % van de totale oppervlakte van de noordelijke zeeën, zonder rekening te houden met 

uitsluitingszones. De precieze plaats zal afhangen van de omvang en beschikbare ruimte in de exclusieve 

economische zones (EEZ) van de verschillende lidstaten, alsook van de verschillen in LCOE’s28, op basis van 

                                                      

23 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en 
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001 
25 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_nl 
26 CE Delft (2016). The potential of energy citizens in the European Union. 

http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf 
27 Diepgaande analyse ter ondersteuning van de mededeling van de Commissie, COM(2018) 773. 

https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-
strategic-long-term-vision_en 

28 Het begrip “levelized costs of energy” (LCOE) wordt gebruikt om de kosten voor het opwekken van energie uit 
verschillende bronnen met elkaar te vergelijken. Er zijn veel technologieën voor het opwekken van elektriciteit 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_nl
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
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de diepte van de zee en de aanwezigheid van wind. Bovendien zal de definitieve locatiekeuze van windparken 

ook afhangen van de plaats waar de energievraag zich situeert. Het valt te verwachten dat sommige landen 

gemakkelijk de ruimte zullen vinden om hun capaciteit onder te brengen, terwijl andere zullen moeten 

investeren in ontwikkelingen voor meervoudig gebruik of zullen moeten overgaan tot zwaardere investeringen 

(gebieden met hogere LCOE’s). 

Het is duidelijk dat windenergieprojecten voor meervoudig gebruik en internationale samenwerking van het 

grootste belang zullen zijn om de streefcijfers voor het inzetten van windenergie zo doeltreffend mogelijk te 

behalen, zowel wat kosten als wat het gebruik van ruimte betreft. Bovendien is een stapverandering in de 

toestemmingsprocedures vereist, welke grondig moet worden voorbereid. Tijdens het uitrollen van de vereiste 

infrastructuur voor energienetten zullen bijvoorbeeld soortgelijke uitdagingen het hoofd moeten worden 

geboden. Een beter gecoördineerd optreden van de windenergiesector en netontwikkelaars zou zeer nuttig 

kunnen zijn, ook met het oog op het behandelen van cumulatieve effecten (zie hoofdstuk 3.4). 

Kader 1-2 Prognose van scenario’s voor de totale energiecapaciteit van de EU 

 

Bron: Eurostat (2000, 2015), PRIMES op basis van “Diepgaande analyse ter ondersteuning van de mededeling van de 

Commissie, COM(2018) 773”. 

  

1.3 Trends in windenergieprojecten 

De sectoren die zich bezighouden met windenergieprojecten op het land en op zee, worden allemaal 

gedomineerd door horizontale-asturbines (HAT’s) met drie wieken. Er bestaan weliswaar andere configuraties 

en ontwerpen, zoals verticale-asturbines (VAT’s) en turbines zonder wieken, maar deze zullen naar 

verwachting geen belangrijke bijdrage leveren tot de windenergiecapaciteit in de EU (Mededeling WindEurope, 

2019). De voorkeur voor HAT’s met drie wieken is toe te schrijven aan een aantal voordelen, waaronder het 

aerodynamisch nuttig effect (Gardner et al., 2004). 

Evoluties in het ontwerp van windenergieturbines op het land en op zee hebben geleid tot een toename van 

de opwekkingscapaciteit, samen met een grotere rotordiameter en hoogte tot de rotor-as (Kader 1-3). 

Turbinemodellen voor gebruik op zee die momenteel worden vervaardigd (of zijn besteld), hebben een 

capaciteit van 9,5 MW (9 500 kW) met een rotordiameter tussen 164-167 m (Wind Power Monthly, 2018). 

Momenteel worden grotere turbines van 10 en 12 MW ontwikkeld met een rotordiameter van meer dan 190 m 

(Grimwood, 2019). De grootste windturbines die in Europa op het land zijn geïnstalleerd, hebben een capaciteit 

van 8 MW (8 000 kW) en een rotordiameter van 164 m. Dankzij hun grotere rotordiameter en hoogte tot de 

rotor-as kunnen nieuwe windparken de energie van hogere en constantere windsnelheden benutten. Daardoor 

kunnen windturbines voor windparken op het land nu ook in bosgebieden worden geplaatst waar de 

                                                      

beschikbaar, zowel hernieuwbare als andere, die sterk verschillen op het gebied van fysische principes en werking — 
een systeem met zonnepanelen verschilt enorm van een biomassacentrale. De LCOE biedt echter een 
gemeenschappelijke vergelijkingsgrondslag: LCOE = totale kosten van eigendom (€) / systeemproductie tijdens de 
gehele levensduur (kWh). Alles wat de productie verhoogt of de kosten verlaagt, doet de LCOE afnemen, terwijl alles 
wat de productie verlaagt of de kosten verhoogt, de LCOE doet toenemen. 
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boomkruinen minder invloed hebben op de windsnelheid en de turbulentie doordat de turbine zich op een 

grotere hoogte boven de grond bevindt. 

Kader 1-3 Trends in het ontwerp: rotordiameter van de turbine 

 

Bron: Edenhofer et al., 2011. 

  

Evenzo hebben ontwikkelingen in het ontwerp van de funderingen ervoor gezorgd dat windenergieparken op 

zee kunnen worden aangelegd in diepere wateren waar de wind harder waait en de windsnelheid constanter 

is (Kader 1-4). De opkomst van technologie voor drijvende turbines, met de bijbehorende installatievoordelen 

in vergelijking met de traditionele turbinetypen met een vaste fundering (WindEurope, 2018), zal er 

waarschijnlijk mede voor zorgen dat turbines met vaste funderingen niet langer in diepere maritieme wateren 

worden geplaatst. In 2019 werd op drie plaatsen in Europa elektriciteit opgewekt door drijvende windparken 

op zee: twee in Schotland (Hywind en Kincardine) en een in Frankrijk (Floatgen Demonstrator). 
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Kader 1-4 Funderingstypen voor windturbines op zee 

 

Bron: Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC), 2011. 

 

Windenergieprojecten op commerciële schaal leveren 100 % van de energie die ze opwekken aan het 

nationale elektriciteitstransmissienet. Omgekeerd wekken kleine (< 100 kW) tot middelgrote (100-500 kW) 

turbines elektriciteit op voor gebruik ter plaatse (huishoudens, landbouwbedrijven, grote ondernemingen en 

kleine gemeenschappen), waarbij overschotten in het nationale elektriciteitstransmissienet worden 

geïnjecteerd (RenewableUK, 2014). In tegenstelling tot windenergieprojecten op commerciële schaal, waarbij 

meerdere turbines (een “windpark”) worden ingezet, wordt voor gebruik ter plaatse doorgaans slechts één 

kleine of middelgrote turbine geplaatst. De capaciteit van kleine tot middelgrote turbines is weliswaar veel lager 

dan die van windparken op commerciële schaal, maar dat wordt gecompenseerd door hun hoge aantal. Naar 

schatting stonden er in 2015 minstens 61 43729 turbines met een kleine capaciteit in de EU (Pitteloud en 

Gsänger, 2017). 

Kleine en middelgrote turbines bieden ook het voordeel dat ze kunnen worden opgenomen in stedelijke en 

voorstedelijke gebieden. Onderzoek naar de ontwikkeling en validering van innovatieve oplossingen om hun 

concurrentievermogen te verbeteren, zodat ze gemakkelijker kunnen worden geïntegreerd en ingezet, zal 

waarschijnlijk worden voortgezet30. Naarmate de technologische, economische en sociale oplossingen 

verbeteren, zal het aantal HAT’s en VAT’s in stedelijke en voorstedelijke gebieden naar verwachting 

toenemen. Er is echter nog niet veel onderzoek gedaan naar de effecten van kleinschalige turbines op vogels 

en vleermuizen. Er bestaan aanwijzingen dat zowel vogel- als vleermuissterfte wordt veroorzaakt door 

botsingen op relatief geringe hoogte, in vergelijking met andere oorzaken van antropogene sterfte (Minderman 

et al., 2014). 

Tot slot is een andere belangrijke trend in de windenergiesector het meervoudige gebruik van locaties. Het 

plaatsen van windenergieprojecten op dezelfde locatie als andere hernieuwbare energiebronnen, andere 

economische activiteiten of zelfs activiteiten in verband met ecosysteemherstel of natuurbehoud zal van groot 

belang zijn voor een doeltreffend gebruik van de beschikbare ruimte (zie hoofdstuk 1.2). Hoofdstuk 0 omvat 

een specifiek gedeelte over het meervoudige gebruik van locaties voor windenergieprojecten. 

                                                      

29 Cumulatief aantal geplaatste eenheden in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Polen, Zweden, Italië, Ierland, 
Denemarken, Oostenrijk en Finland. 

30 Zie bijvoorbeeld “Wind Energy Integration in the Urban Environment (WINEUR)” (Europese Commissie, 2007) en 
“European SWIP project” (CIRCE, 2016). 
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2 HET BELEIDSKADER EN DE WETGEVING VAN DE EU 
VOOR NATUUR EN BIODIVERSITEIT 

2.1 Het EU-beleidskader voor biodiversiteit 

Als reactie op het mondiale Strategische plan voor biodiversiteit 2011-202031, dat werd overeengekomen op 

de tiende Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP CBD 10), in Nagoya, 

Japan, heeft de Commissie in overleg met de lidstaten een biodiversiteitsstrategie van de EU voor 202032 

opgesteld. Daarin is een reeks doelstellingen opgenomen alsmede een reeks haalbare en kostenefficiënte 

maatregelen en acties aan de hand waarvan de doelstellingen kunnen worden bereikt. 

In mei 2020 heeft de Europese Commissie de EU-biodiversiteitsstrategie voor 203033 vastgesteld, waarin de 

belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies worden aangepakt, zoals niet-duurzaam gebruik van land en 

zee, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en invasieve uitheemse soorten. De strategie 

vormt een centraal onderdeel van het herstelplan van de EU34 dat bedoeld is om de economische en sociale 

schade te herstellen die is toegebracht door de coronaviruspandemie, om een impuls te geven aan het 

Europese herstel, en om banen te beschermen en te creëren. De strategie is ook een uiting van het streven 

om overwegingen in verband met biodiversiteit te integreren in de omvattende economische groeistrategie 

van de EU en beklemtoont dat meer op duurzame wijze opgewekte hernieuwbare energie van essentieel 

belang zal zijn om de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit te bestrijden. 

In het verslag van het Intergouvernementeel platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en 

ecosysteemdiensten (IPBES) van 201935 wordt eens te meer benadrukt dat het behoud en herstel van 

ecosystemen dringend noodzakelijk zijn. Het verslag vermeldt dat zich de voorbije 50 jaar een nooit eerder in 

de menselijke geschiedenis geziene snelle wereldwijde verandering in de natuur heeft voltrokken, en duidt de 

voornaamste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit aan. Klimaatverandering staat op de derde plaats als 

directe oorzaak van biodiversiteitsverlies, en geeft het verband aan tussen de ontwikkeling van hernieuwbare 

energie en natuurbehoud. De door de Commissie voorgestelde Europese Green Deal36 biedt een kader voor 

de verdere ontwikkeling van EU-beleid inzake klimaatverandering en biodiversiteit. 

Aanhangsel B vermeldt een aantal andere internationale initiatieven in verband met natuurbehoud die van 

belang zouden kunnen zijn voor windenergieprojecten. 

 

2.2 Vogelrichtlijn en habitatrichtlijn 

2.2.1 Inleiding 

De vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn vormen de hoekstenen van het natuur- en biodiversiteitsbeleid van de 

EU. Door deze richtlijnen kunnen alle EU-lidstaten binnen een gemeenschappelijk wetgevingskader met elkaar 

samenwerken om de meest bedreigde, kwetsbare en waardevolle soorten en habitats in hun hele natuurlijke 

verspreidingsgebied binnen de EU te beschermen, los van politieke of bestuurlijke grenzen. Beide richtlijnen 

gelden in de lidstaten zowel voor het Europese grondgebied op het land als op zee. 

Beide richtlijnen beogen de soorten en typen habitats die ze beschermen in hun hele natuurlijke 

verspreidingsgebied in de EU te behouden of in een gunstige staat van instandhouding terug te brengen. Om 

deze doelstelling te verwezenlijken, stellen de richtlijnen twee soorten maatregelen vast: 

• de aanwijzing en instandhouding van kerngebieden voor de bescherming van habitattypen en habitats van 

soorten die zijn opgenomen in de bijlagen I en II bij de habitatrichtlijn respectievelijk habitats van 

                                                      

31 https://www.cbd.int/sp/ 
32 https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf 
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380 
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN 
35 https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services 
36 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-

01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF 

https://www.cbd.int/sp/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
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vogelsoorten opgenomen in bijlage I bij de vogelrichtlijn en van trekvogels. Deze gebieden vormen samen 

het EU-brede Natura 2000-netwerk dat momenteel meer dan 27 000 gebieden omvat, op het land en op 

zee; 

• de totstandbrenging van een strenge beschermingsregeling voor alle Europese vogelsoorten en voor 

soorten die zijn opgenomen in bijlage IV bij de habitatrichtlijn. Deze maatregelen gelden voor alle natuurlijke 

soorten in de EU, d.w.z. zowel in de beschermde gebieden als daarbuiten. 

 

2.2.2 Bescherming en beheer van Natura 2000-gebieden 

De bescherming en het beheer van Natura 2000-gebieden zijn geregeld bij artikel 6 van de habitatrichtlijn, 

waarin twee soorten maatregelen zijn toegestaan. Het eerste soort maatregelen (artikel 6, leden 1 en 2) betreft 

de instandhouding en het beheer van alle Natura 2000-gebieden die te allen tijde gelden. Het tweede soort 

maatregelen (artikel 6, leden 3 en 4) stelt een beoordelings- en toestemmingsprocedure vast voor plannen of 

projecten die significante negatieve gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. 

De leden 1 en 2 van artikel 6 van de habitatrichtlijn verlangen van de lidstaten dat zij: 

• positieve instandhoudingsmaatregelen treffen die beantwoorden aan de ecologische vereisten van de 

typen natuurlijke habitats en de soorten die in die gebieden voorkomen (artikel 6, lid 1); 

• maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats niet verslechtert en er 

geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen (artikel 6, lid 2). 

 

Teneinde aan de eerste vereiste te voldoen, moeten de lidstaten voor elk Natura 2000-gebied duidelijke 

instandhoudingsdoelstellingen vaststellen op grond van de staat van instandhouding en de ecologische 

vereisten van de habitattypen en soorten van communautair belang die in dat gebied voorkomen. 

Instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau moeten omschrijven wat de gewenste staat van 

instandhouding van soorten en habitattypen in het gebied inhoudt, zodat het gebied kan bijdragen aan de 

algemene doelstelling van een gunstige staat van instandhouding van deze soorten en habitattypen op 

nationaal, biogeografisch of Europees niveau. Voor windenergieontwikkelaars, planners en de betrokken 

instanties is het van groot belang dat zij zich bewust zijn van de instandhoudingsdoelstellingen voor een 

Natura 2000-gebied, aangezien de mogelijke negatieve gevolgen van het plan of project moeten worden 

beoordeeld aan de hand van deze instandhoudingsdoelstellingen. 

De habitatrichtlijn moedigt natuurinstanties ertoe aan Natura 2000-beheersplannen op te stellen in nauw 

overleg met lokale belanghebbenden. Deze plannen zijn weliswaar niet verplicht, maar kunnen een zeer 

nuttige informatiebron zijn voor de soorten en habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen, de 

instandhoudingsdoelstellingen van het gebied en, in voorkomend geval, het verband met andere vormen van 

landgebruik in het gebied. Ze geven ook aan welke instandhoudingsmaatregelen in de praktijk nodig zijn om 

de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied te verwezenlijken. 

2.2.3 Stapsgewijze benadering voor de ontwikkeling van windparken 
met mogelijk negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden 

De informatie in dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op: 

• Europese Commissie “Beheer van Natura 2000-gebieden. De bepalingen van artikel 6 van de habitatrichtlijn 

92/43/EEG”. 

• European Commission Guidance “Assessment of plans and projects in relation with Natura 2000 sites. 

Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”. 

Deze richtsnoeren37 verschaffen nuttige toelichtingen ten behoeve van de interpretatie en toepassing van de 

wetgeving. 

 

                                                      

37 Beschikbaar op https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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De habitatrichtlijn bepaalt niet dat de ontwikkeling van windparken in of in de nabijheid van Natura 2000-

gebieden bij voorbaat uitgesloten is. Dat moet per geval worden beoordeeld. In artikel 6, leden 3 en 4 (zie 

Kader 2-1), wordt een stapsgewijze beoordelings- en toestemmingsprocedure omschreven voor het 

overwegen van plannen of projecten die mogelijk negatieve gevolgen kunnen hebben voor een of meer 

Natura 2000-gebieden. Bovendien geldt deze procedure niet alleen voor plannen of projecten binnen een 

Natura 2000-gebied, maar ook voor plannen die buiten een Natura 2000-gebied plaatsvinden, maar er wel 

significante gevolgen voor kunnen hebben. Tijdens de toestemmingsprocedure voor een plan of project 

moeten de bevoegde nationale instanties nagaan of de beoordeling van de significante gevolgen die uit de 

windenergieplannen of -projecten voortvloeien, correct is uitgevoerd. Er zijn drie grote fasen: 

• Fase één: voorevaluatie. Het eerste deel van de procedure bestaat uit een voorevaluatie (“screening”) 

waarin wordt nagegaan of, ten eerste, het plan of project direct verband houdt met of nodig is voor het 

beheer van het Natura 2000-gebied en, ten tweede, als dat niet het geval is, of het waarschijnlijk is (m.a.w. 

of het niet uit te sluiten valt) dat het plan of project significante gevolgen heeft voor dat gebied. 

• Fase twee: passende beoordeling. Het tweede deel van de procedure betreft een passende beoordeling 

van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. 

In deze beoordeling moet worden vermeld of met alle zekerheid kan worden gesteld dat het project of plan 

de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal aantasten, hetzij afzonderlijk, hetzij in 

combinatie met andere projecten of plannen, rekening houdend met mogelijke verzachtende maatregelen. 

• Fase drie: afwijking van artikel 6, lid 3, onder bepaalde voorwaarden. Een derde fase van de 

procedure waarop artikel 6, lid 4, van toepassing is, komt in beeld indien, ondanks een negatieve 

beoordeling, wordt voorgesteld een plan of project niet af te wijzen maar nader te overwegen. In dat geval 

worden in artikel 6, lid 4, onder bepaalde voorwaarden afwijkingen van artikel 6, lid 3, toegestaan, namelijk 

een aangetoond gebrek aan alternatieve oplossingen en het feit dat er dwingende redenen van groot 

openbaar belang meespelen. De lidstaat moet in dat geval passende compenserende maatregelen nemen 

om te waarborgen dat de algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft. 

 

Elke fase van de procedure wordt beïnvloed door de vorige fase. Het is daarom van fundamenteel belang dat 

de fasen in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Alleen op die manier kan artikel 6, leden 3 en 4, correct 

worden toegepast. Figuur 2-1 geeft deze procedure weer aan de hand van een vereenvoudigd stroomdiagram. 

Kader 2-1 Artikel 6, leden 3 en 4, van Habitatrichtlijn 92/43/EEG 

Artikel 6, lid 3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, 

maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo’n gebied, 

wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de 

instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het 

gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming 

voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken 

gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden. 

 

Artikel 6, lid 4. Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het 

gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip 

van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de lidstaat alle nodige 

compenserende maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De 

lidstaat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen. Wanneer het betrokken 

gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat en/of een prioritaire soort is, kunnen alleen argumenten 

die verband houden met de menselijke gezondheid of de openbare veiligheid, of met voor het milieu wezenlijke gunstige 

effecten dan wel, na advies van de Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang, worden 

aangevoerd. 
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Figuur 2-1 Stroomdiagram van de procedure uit hoofde van artikel 6, leden 3 en 4 (gebaseerd op de methodologische 
richtsnoeren van de Europese Commissie) 
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2.2.3.1 Voorevaluatie 

In deze fase wordt nagegaan in hoeverre het waarschijnlijk is dat een project of plan, afzonderlijk of in 

combinatie met andere projecten of plannen, significante gevolgen zal hebben voor een Natura 2000-

gebied. Als de mogelijkheid bestaat dat het significante gevolgen kan hebben voor het gebied, moet een 

passende beoordeling worden verricht, zoals bepaald in artikel 6, lid 3. 

De voorevaluatie is een fase die aan de beoordeling voorafgaat. Doorgaans is zij gebaseerd op de beste 

beschikbare informatie of deskundig advies en hoeft er hiervoor geen uitgebreid nieuw bewijsmateriaal te 

worden verzameld. Als de informatie ontoereikend of niet voorhanden is voordat een besluit kan worden 

genomen, kan er aanvullende informatie worden gevraagd en kunnen bezoeken op het terrein in sommige 

gevallen nuttig zijn. 

Voorevaluaties moeten worden verricht in een vroeg stadium, d.w.z. voordat een besluit is getroffen over alle 

onderdelen van een plan of voordat een projectontwerp is gemaakt. De plaats en algemene aard van het 

project moeten wel al bekend zijn. Een vroegtijdige voorevaluatie heeft tal van voordelen: 

• een lager risico van vertragingen en bijkomende kosten in een later stadium, wanneer aanvragen voor 

toestemming van een project worden onderzocht; 

• projectpromotoren, bevoegde instanties en andere belanghebbenden die beschikken over relevante 

gegevens/deskundigheid, kunnen in een vroeg stadium overleg plegen en de beste informatie beschikbaar 

stellen aan de hand waarvan kan worden vastgesteld in hoeverre significante gevolgen waarschijnlijk zijn; 

• de promotor van een plan of project kan in een vroeg stadium nagaan welke volgende stappen er nodig 

zijn, zonder daar veel tijd of geld in te moeten investeren; 

• degene die het plan of project leidt, kan mogelijke risico’s voor de Natura 2000-gebieden en voor het 

plan/project zelf aanwijzen en erop inspelen, bijvoorbeeld door een andere ligging te kiezen of het 

plan/project zo te ontwerpen dat mogelijke effecten worden vermeden of beperkt, of door gegevens te 

verzamelen om zo snel mogelijk een beoordeling uit te voeren. 

 

De voorevaluatie kan voor plannen en projecten anders verlopen, afhankelijk van de schaal van het betrokken 

project en de mogelijke effecten. Zij kan in vier stappen worden verricht. 

Bepalen of het project of plan direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een 

Natura 2000-gebied. 

Beschrijven van het project of plan en de gevolgen ervan. 

Nagaan of en welke Natura 2000-gebieden kunnen worden getroffen, rekening houdend met de 

mogelijke gevolgen van het plan of project, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of 

projecten. 

Nagaan of waarschijnlijk significante gevolgen voor het Natura 2000-gebied kunnen worden 

uitgesloten. 

Kader 2-2 geeft aan welke plannen en projecten op het gebied van windenergie aan een voorevaluatie moeten 

worden onderworpen. 

Kader 2-2 Windenergieprojecten die aan een voorevaluatie moeten worden onderworpen 

• Een nationaal of regionaal overheidsplan of -programma inzake ruimtelijke ordening dat van invloed zal zijn op 

besluiten in verband met de ontwikkeling van windenergieprojecten 

• De aanleg, exploitatie en instandhouding van een nieuw windenergieproject 

• De ontmanteling van een bestaand windenergieproject 

• Het opknappen van bestaande windturbines of het verlengen van de bedrijfsduur van een bestaand 

windenergieproject (wanneer de ecologische effecten van deze verlenging niet zijn beoordeeld) 

• Repowering door nieuwe turbines te installeren op bestaande of nieuwe funderingen op een bestaand 

windenergieproject [uit hoofde van artikel 2, lid 10, van de herziene richtlijn hernieuwbare energie (2018/2001)]38 

                                                      

38 Onder “repowering” wordt verstaan het vernieuwen van hernieuwbare energie producerende elektriciteitscentrales, 
met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke vervanging van installaties of exploitatiesystemen en apparatuur, 
teneinde de capaciteit te vervangen of de efficiëntie of capaciteit van de installatie te verhogen. 
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Om na te gaan welke Natura 2000-gebieden negatieve gevolgen zouden kunnen ondervinden van het 

windenergieplan of -project, moeten alle aspecten van het project of plan worden bekeken die mogelijke 

gevolgen met zich mee zouden kunnen brengen voor alle Natura 2000-gebieden in de omgeving die door het 

project/plan wordt beïnvloed, rekening houdend met de kenmerken (soorten, habitattypen) waarvoor die 

gebieden zijn aangewezen. Daaronder dienen te vallen: 

• alle Natura 2000-gebieden die geografische overlappingen vertonen met acties of aspecten van het plan 

of project in elke fase ervan, of die eraan grenzen; 

• alle Natura 2000-gebieden in de zone die waarschijnlijk door het plan of project zal worden beïnvloed. 

Natura 2000-gebieden in de omgeving (of op enige afstand) van het project of plan die indirect negatieve 

gevolgen zouden kunnen ondervinden van acties of aspecten van het project of plan. Typische voorbeelden 

in verband met windenergieprojecten zijn de aanleg en aanwezigheid van toegangswegen of de bemaling 

van waterrijke of veengebieden voor het installeren van turbines; 

• Natura 2000-gebieden in de omgeving (of op enige afstand) van het project of plan waar wilde soorten 

leven die zich naar het projectgebied kunnen begeven en daar fatale of andere gevolgen van kunnen 

ondervinden (bv. verlies van foerageer- of activiteitsgebieden); 

• Natura 2000-gebieden met een onderling verband dat of een ecologische continuïteit die door het project 

in gevaar kan worden gebracht. 

 

De te overwegen afstand tussen het project- of plangebied en de Natura 2000-gebieden zal afhangen van de 

kenmerken van het plan of project en de afstand waarop de gevolgen ervan te verwachten zijn. Sommige 

projecten of plannen die geen directe negatieve gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden, kunnen nog 

wel significante gevolgen hebben als ze een barrière-effect veroorzaken of ecologische schakels verhinderen. 

Dit is doorgaans het geval voor windparken op zee die mogelijk een barrière-effect veroorzaken voor 

zeevogels die op zoek zijn naar voedsel of voor migrerende zeevogels, zelfs als de windparken zich op grote 

afstand bevinden van Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen voor de bescherming van deze zeevogels. 

Indien een plan of project wordt aangemerkt als plan of project dat significante gevolgen kan hebben, heeft 

dit praktische en rechtsgevolgen. Plannen en projecten die worden geacht naar alle waarschijnlijkheid geen 

significante gevolgen te hebben, kunnen worden uitgevoerd zonder verwijzing naar de vervolgstappen van 

artikel 6, lid 3. De redenen waarom de toetsing tot deze conclusie heeft geleid, moeten echter door de 

bevoegde nationale instanties worden toegelicht en vastgelegd. 

Als het project of plan significante gevolgen kan hebben voor een gebied, moet er een passende 

beoordeling worden verricht. 

Bij twijfel, d.w.z. als op grond van objectieve gegevens niet kan worden uitgesloten dat een project of plan 

significante gevolgen zou kunnen hebben voor een of meer Natura 2000-gebieden, hetzij afzonderlijk, hetzij 

in combinatie met andere plannen of projecten, moet het plan of project aan een passende beoordeling worden 

onderworpen. 

2.2.3.2 Passende beoordeling 

De passende beoordeling dient om vast te stellen of het plan of project, afzonderlijk of in combinatie met 

andere plannen of projecten, gevolgen voor het gebied kan hebben, rekening houdend met de 

instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. De conclusies moeten de bevoegde instanties in staat stellen 

na te gaan of het plan of project de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied al dan niet zal aantasten. 

De nadruk bij de passende beoordeling ligt derhalve specifiek op de soorten en/of de habitats waarvoor het 

Natura 2000-gebied is aangewezen. 

De passende beoordeling kan worden gecoördineerd met of geïntegreerd in andere milieubeoordelingen, 

namelijk de milieueffectbeoordeling (MEB) voor projecten en de strategische milieubeoordeling (SMB) voor 

plannen en programma’s (zie 2.3). 

Net zoals in het MEB- en SMB-proces het geval is, houdt de passende beoordeling doorgaans in dat de 

promotor van een project of plan bij de bevoegde instantie informatie indient in de vorm van een 

beoordelingsrapport. Als de passende beoordeling mogelijke negatieve gevolgen aanwijst, of dergelijke 
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gevolgen niet kan uitsluiten, moeten er ook verzachtende maatregelen worden voorgesteld waarmee de 

aangewezen gevolgen kunnen worden verminderd. 

Het is de verantwoordelijkheid van de bevoegde instantie om tot een conclusie te komen in verband met de 

effecten van het project of plan op de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied. 

Het beoordelingsproces omvat de verzameling en toetsing van informatie die afkomstig is van verschillende 

belanghebbenden, onder meer nationale, regionale en lokale natuurbehoudsinstanties en relevante ngo’s. Het 

is van het grootste belang dat de beoordeling van het plan of project gebaseerd is op objectieve informatie 

van goede kwaliteit en betrouwbare gegevens die zijn verkregen met passende en robuuste wetenschappelijke 

methoden. De bevoegde instantie kan de informatie die door de promotor van het project of plan is ingediend, 

vervolgens gebruiken als uitgangspunt voor het overleg met interne en externe deskundigen en andere 

belanghebbenden. De bevoegde instantie kan ook aanvullende informatie vragen om te verzekeren dat de 

eindbeoordeling zo volledig en objectief mogelijk is. Tijdens de procedure moet informatie worden verstrekt 

aan het publiek dat ook inspraakmogelijkheden moet krijgen. 

De passende beoordeling wordt verricht in de volgende stappen: 

informatie verzamelen over het plan of project en over de betrokken Natura 2000-gebieden; 

de gevolgen van het plan of project beoordelen aan de hand van de instandhoudingsdoelstellingen van 

het gebied; 

vaststellen of het plan of project negatieve gevolgen kan hebben voor de natuurlijke kenmerken van het 

gebied; 

verzachtende maatregelen overwegen (met inbegrip van monitoring). 

Deze stappen kunnen herhaaldelijk nodig zijn, waarbij sommige stappen nogmaals moeten worden uitgevoerd 

als reactie op de resultaten van andere stappen. 

De beoordeling moet, op basis van de beste wetenschappelijke kennis ter zake, alle aspecten van het plan of 

het project inventariseren die op zichzelf of in combinatie met andere plannen of projecten de 

instandhoudingsdoelstellingen van het gebied in gevaar kunnen brengen. De effecten moeten worden 

beoordeeld op grond van objectieve en, zo mogelijk, kwantificeerbare criteria om tot een zo nauwkeurig 

mogelijke inschatting te komen. Ook de grondslag van deze voorspellingen moet duidelijk worden aangegeven 

en vastgelegd in het rapport van de passende beoordeling. 

Bij de beoordeling moet rekening worden gehouden met de mogelijke gevolgen van het gehele project of plan 

in kwestie, met inbegrip van alle activiteiten die het omvat in de verschillende fasen (voorbereiding, aanleg, 

exploitatie en, in voorkomend geval, ontmanteling). Bij de beoordeling moeten de soorten gevolgen worden 

bepaald en van elkaar onderscheiden, onder meer directe en indirecte, permanente en tijdelijke, kortstondige 

en langdurige gevolgen en cumulatieve effecten. De passende beoordeling op zich houdt in dat alle elementen 

van het plan of project die significante gevolgen voor het Natura 2000-gebied kunnen hebben, worden bekeken 

in de fase van de voorevaluatie. In dit verband moet elk aspect van het plan of project afzonderlijk worden 

onderzocht en moeten de potentiële gevolgen worden bezien met betrekking tot elk van de soorten of 

habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen. Vervolgens moeten de gevolgen van de verschillende 

kenmerken in het plan of project samen en in verhouding tot elkaar worden bekeken, zodat de wisselwerking 

ertussen eveneens kan worden vastgesteld. 

De beoordeling die uit hoofde van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn wordt verricht, moet volledige, precieze 

en definitieve constateringen en conclusies omvatten, in het licht van de beste wetenschappelijke kennis ter 

zake. De beoordeling dient elke gerede wetenschappelijke twijfel weg te nemen over de gevolgen van de 

geplande werkzaamheden voor het betrokken beschermde gebied (zie aanhangsel C voor goede praktijken 

om onzekerheden in verband met de beoordeling van windenergieplannen en -projecten weg te werken). De 

conclusies van de passende beoordeling moeten duidelijk verband houden met de natuurlijke kenmerken van 

het gebied. Als in de beoordeling wordt geconcludeerd dat er negatieve gevolgen zullen zijn voor de natuurlijke 

kenmerken van het gebied, moet worden verduidelijkt voor welke aspecten er, na de uitvoering van 

verzachtende maatregelen, nog negatieve gevolgen kunnen overblijven. Dit zal van belang zijn als wordt 

overwogen om voor het plan of project gebruik te maken van de afwijkingsprocedure uit hoofde van artikel 6, 

lid 4. 
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Wanneer de passende beoordeling is afgerond, bestaat de beste praktijk erin een verslag op te maken waarin: 

het project of plan voldoende gedetailleerd wordt beschreven, zodat burgers zich een goed beeld 

kunnen vormen van de aard, de schaal en de doelstellingen; 

de referentietoestand van het Natura 2000-gebied wordt beschreven; 

de negatieve gevolgen van het project of plan voor het Natura 2000-gebied worden aangegeven; 

wordt toegelicht hoe die gevolgen zullen worden vermeden of voldoende zullen worden beperkt aan de 

hand van verzachtende maatregelen; 

een tijdschema is uitgewerkt en de mechanismen worden beschreven waarmee de verzachtende 

maatregelen zullen worden gewaarborgd, ingevoerd en bewaakt. 

Het resultaat van de passende beoordeling en de conclusies van het verslag moeten worden opgenomen in 

de toestemmingsprocedure of in elk ander besluit betreffende het plan of project in kwestie. 

Het is aan de bevoegde instanties om in het licht van de conclusies van de passende beoordeling van de 

gevolgen van een plan of project voor het betrokken Natura 2000-gebied hun goedkeuring te hechten aan het 

plan of project. Dit besluit kan pas worden genomen nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het plan of 

project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Dit is het geval wanneer er 

wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen zijn. Wanneer er 

onzekerheid bestaat of deze schadelijke gevolgen voor het gebied zullen uitblijven, moet de bevoegde 

instantie de toestemmingsaanvraag voor het betrokken plan of project weigeren. 

2.2.3.3 Afwijkingen op grond van artikel 6, lid 4 

Bevoegde instanties mogen plannen of projecten waarvoor de passende beoordeling negatieve gevolgen voor 

de natuurlijke kenmerken van de betrokken gebieden niet kon uitsluiten, enkel goedkeuren door een afwijking 

op grond van artikel 6, lid 4, in te roepen. In die bepalingen zijn drie belangrijke vereisten vastgesteld waaraan 

moet zijn voldaan en die moeten zijn gedocumenteerd: 

• het voor toestemming voorgelegde alternatief, economische overwegingen buiten beschouwing gelaten, is 

het minst schadelijk voor de habitats, de soorten en de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, 

en er is geen ander haalbaar alternatief voorhanden dat geen schadelijke gevolgen zou hebben voor de 

natuurlijke kenmerken van het gebied; 

• er is sprake van dwingende redenen van groot openbaar belang, waaronder redenen “van sociale of 

economische aard”; 

• alle compenserende maatregelen die nodig zijn om de algehele samenhang van Natura 2000 te 

beschermen, zijn genomen. 

 

Uitvoerige informatie over de bepalingen van dit artikel is te vinden in de richtsnoeren van de Europese 

Commissie over de bepalingen van artikel 6, leden 3 en 4, van de habitatrichtlijn39. 

 

2.2.4 Bepalingen inzake de bescherming van soorten 

De informatie in dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op de richtsnoeren van de Europese Commissie over 

de strikte bescherming van diersoorten van communautair belang uit hoofde van de Habitatrichtlijn 

92/43/EEG40. 

 

De tweede reeks bepalingen van de natuurrichtlijnen heeft betrekking op de bescherming van bepaalde 

soorten in hun hele verspreidingsgebied in de EU, dus zowel binnen als buiten Natura 2000-gebieden. De 

beschermingsmaatregelen gelden voor de in bijlage IV bij de habitatrichtlijn vermelde soorten en alle in het 

wild levende vogelsoorten in de EU. De precieze voorwaarden zijn vastgesteld in artikel 5 van de vogelrichtlijn 

en artikel 12 (voor dieren) en artikel 13 (voor planten) van de habitatrichtlijn. 

                                                      

39 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf 
40 Beschikbaar op https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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In wezen verplichten deze bepalingen lidstaten te verbieden dat: 

• die soorten opzettelijk worden gevangen of gedood; 

• die soorten opzettelijk worden verstoord tijdens de perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de 

jongen, overwintering en trek; 

• hun voortplantings- of rustplaatsen worden beschadigd of vernietigd; 

• hun nesten of eieren opzettelijk worden vernietigd, of dat beschermde planten worden ontworteld of 

vernietigd. 

 

Er mag slechts in een beperkt aantal gevallen van de soortbeschermingsbepalingen worden afgeweken — 

bijvoorbeeld in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid, of om andere dwingende 

redenen van groot openbaar belang — mits er geen andere bevredigende oplossing bestaat en de gevolgen 

van de afwijking niet onverenigbaar zijn met de algemene doelstellingen van de richtlijnen. De voorwaarden 

voor de toepassing van de afwijkingen zijn opgenomen in artikel 9 van de vogelrichtlijn en artikel 16 van de 

habitatrichtlijn. 

De soortbeschermingsbepalingen zijn uiterst belangrijk voor windenergieprojecten. Deze bepalingen dienen 

bijvoorbeeld om te garanderen dat de voortplantings- en rustplaatsen van soorten die in bijlage IV bij de 

habitatrichtlijn zijn opgenomen, niet worden vernietigd of verstoord en dat geen enkele wilde vogelsoort wordt 

gedood of verwond ten gevolge van nieuwe plannen of projecten, tenzij de bevoegde instanties een afwijking 

hebben toegestaan in overeenstemming met de richtlijnen. 

2.3 Stroomlijning met de processen in verband met de strategische 
milieubeoordeling (SMB) en de milieueffectbeoordeling (MEB) 

Naast de passende beoordeling uit hoofde van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn, zullen ook andere 

beoordelingen vereist zijn, aangezien windenergieplannen of -projecten vaak onder de SMB-richtlijn41 of de 

MEB-richtlijn42 vallen. 

De integratie en coördinatie van de in deze EU-rechtshandelingen vastgestelde milieubeoordelingsprocedures 

zullen de administratieve processen doeltreffender doen verlopen. Een goed inzicht in de gelijkenissen en 

verschillen van de bepalingen van beide richtlijnen kan daarbij helpen.  

Volgens artikel 2, lid 3, van de MEB-richtlijn moeten de lidstaten waarborgen dat er, in het geval van projecten 

waarvoor de verplichting om een beoordeling van de milieueffecten uit te voeren, gelijktijdig voortvloeit uit 

zowel de MEB-richtlijn als uit de habitatrichtlijn, wordt voorzien in gecoördineerde en/of gemeenschappelijke 

procedures die aan de vereisten van een van die richtlijnen of aan beide richtlijnen voldoen. Het coördineren 

of combineren van de milieubeoordelingsprocedures voor een project om overlappingen en redundantie te 

voorkomen, het zoeken naar synergieën en het tot een minimum beperken van de tijd die nodig is voor het 

verlenen van toestemming, wordt “stroomlijnen” genoemd. De Commissie heeft een richtsnoer opgesteld 

inzake het stroomlijnen van milieubeoordelingen als bedoeld in artikel 2, lid 3, van de richtlijn 

milieueffectbeoordeling43. De SMB-richtlijn bevat soortgelijke bepalingen voor het stroomlijnen van 

milieubeoordelingen. 

In elk geval is het essentieel dat de informatie die betrekking heeft op elke beoordeling en de bijbehorende 

conclusies, duidelijk te onderscheiden en te herkennen is in het milieueffectbeoordelingsrapport, zodat deze 

kan worden onderscheiden van die van de algemene MEB- of SMB-informatie. Dit is noodzakelijk omdat er 

enkele belangrijke verschillen zijn tussen de procedures in het kader van de MEB/SMB enerzijds en de 

passende beoordeling anderzijds, met name het feit dat de resultaten van de passende beoordeling bindend 

                                                      

41 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de 
gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s. 

42 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2014/52/EU. 

43 Mededeling van de Commissie — Richtsnoer van de Commissie inzake het stroomlijnen van milieubeoordelingen 
uitgevoerd op grond van artikel 2, lid 3, van de richtlijn milieueffectbeoordeling (Richtlijn 2011/92/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, zoals gewijzigd door Richtlijn 2014/52/EU) (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.273.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:273:TOC). 
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zijn voor de toestemming voor een plan of project. Dit betekent dat een MEB of SMB niet in de plaats kan 

komen van een passende beoordeling, omdat geen van beide procedures doorslaggevend is. 
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3. ALGEMENE AANPAK EN BEGINSELEN TIJDENS DE 
VOOREVALUATIE EN DE PASSENDE BEOORDELING 

In dit hoofdstuk zijn richtsnoeren en goede praktijken opgenomen in verband met enkele algemene kwesties 

die aan de orde kunnen komen tijdens de voorevaluatie en de passende beoordeling, zoals de bepaling van 

de significantie van de gevolgen, de afbakeningsprocedure en het vaststellen van de referentietoestand. 

Voorts worden hier kwesties behandeld zoals het omgaan met onzekerheid, cumulatieve effecten en overleg 

met belanghebbenden. 

3.1 Significantie van de mogelijke gevolgen 

Artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn verwijst naar de vereiste dat voor elk plan of project een beoordeling moet 

worden gemaakt van de significante gevolgen die het voor een Natura 2000-gebied kan hebben. Tijdens de 

voorevaluatie wordt nagegaan of het plan of project significante gevolgen kan hebben voor het gebied. Als 

niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat die significante gevolgen zich zullen voordoen, moet er een 

passende beoordeling worden verricht. Tijdens de passende beoordeling worden de waarschijnlijke gevolgen 

voor het Natura 2000-gebied beoordeeld aan de hand van de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied 

en wordt nagegaan of de uitvoering van het plan of project een negatieve weerslag kan of zal hebben op de 

natuurlijke kenmerken van het gebied. 

Een van de belangrijkste uitdagingen tijdens de uitvoering van een beoordeling van een plan of project is hoe 

het begrip “significant” moet worden geïnterpreteerd en hoe te bepalen valt of een gevolg al dan niet significant 

is. 

Eerst moeten de soorten gevolgen en de invloedssfeer ervan (“significant gevolg”) worden onderzocht en 

vervolgens de oorzaken die waarschijnlijk aan de oorsprong liggen van dergelijke gevolgen (“afzonderlijk of in 

combinatie […] kan hebben”). Indien een plan of project wordt aangemerkt als plan of project dat significante 

gevolgen kan hebben, heeft dit praktische en rechtsgevolgen. Wanneer er een plan of project wordt 

voorgesteld, is het dan ook ten eerste van belang dat er naar dit belangrijke punt wordt gekeken, en ten tweede 

dat deze toetsing deugdelijk is naar expert- en wetenschappelijke maatstaven. De waarborgen van artikel 6, 

lid 3, worden niet door zekerheid maar door waarschijnlijkheid van significante gevolgen in werking gesteld. In 

dit stadium mogen verzachtende maatregelen niet in aanmerking worden genomen. Grensoverschrijdende 

gevolgen moeten wel in beoordelingen worden meegenomen (Europese Commissie, 2019). 

De significantie zal variëren afhankelijk van factoren zoals omvang van de gevolgen, type, uitgestrektheid, 

tijdsduur, intensiteit, timing, waarschijnlijkheid, cumulatieve effecten en de kwetsbaarheid van de betrokken 

habitats en soorten. 

Gevolgen die doorgaans in aanmerking worden genomen tijdens de beoordeling van de significantie, zijn 

onder meer: 

• Direct habitatverlies: een verkleining van de habitatoppervlakte ten gevolge van fysieke vernietiging 

(d.w.z. door de verwijdering ervan of door de plaatsing van bouwmaterialen of het aanbrengen van 

sedimenten); verlies van voortplantings-, foerageer-, rustgebieden voor soorten. 

• Achteruitgang van habitats: achteruitgang of kwaliteitsvermindering van de habitat, bv. ten gevolge van 

een verminderde abundantie van de kenmerkende soorten of een gewijzigde gemeenschapsstructuur 

(soortensamenstelling); beschadiging van voortplantings-, foerageer-, rustgebieden voor soorten. 

• Habitatversnippering: een wijziging in de verspreidingspatches van de betrokken habitats en soorten, bv. 

een aansluitend habitatgebied dat wordt opgesplitst in twee kleinere, afzonderlijke gebieden, zodat tussen 

die twee gebieden een barrière ontstaat. 

• Verstoring van soorten: een verandering in de milieuomstandigheden (bv. lawaai, regelmatigere 

aanwezigheid van mensen en voertuigen, toename van zwevende deeltjes of afzetting van stof); zo kan 

verstoring ertoe leiden dat individuen van een soort naar elders trekken, dat het gedrag van een soort 

verandert of dat het mortaliteitsrisico toeneemt. 

• Indirecte gevolgen: een indirecte kwaliteitsverandering van het milieu (inclusief hydrologie). 

 

Voor windenergieprojecten komen daar nog typische effecten bij, namelijk het barrière-effect en het 

botsingsrisico. 
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De significantie van de gevolgen kan worden vastgesteld aan de hand van informatiebronnen zoals 

bewijsmateriaal afkomstig van soortgelijke activiteiten die van invloed zijn op gebieden met soortgelijke 

instandhoudingsdoelstellingen en deskundige adviezen op grond van het beschikbare bewijsmateriaal. Bij de 

beoordeling moet echter worden gekeken naar de plaatselijke omstandigheden van elk betrokken gebied, 

aangezien hetgeen significant is met betrekking tot het ene gebied, dat niet hoeft te zijn met betrekking tot een 

ander gebied. 

Wat “significant” is, moet op een objectieve manier worden geïnterpreteerd. De significantie van de gevolgen 

moet worden vastgesteld met betrekking tot de specifieke kenmerken en ecologische omstandigheden van 

het beschermde gebied dat bij het plan of project is betrokken. Hierbij moeten met name de 

instandhoudingsdoelstellingen en ecologische kenmerken van het gebied in aanmerking worden genomen 

(Europese Commissie, 2019). 

Een beoordeling van significante gevolgen moet gebaseerd zijn op goede wetenschap (met inbegrip van de 

beste beschikbare methoden en kennis) en betrouwbare gegevens, waarbij rekening moet worden gehouden 

met het voorzorgsbeginsel en, zo nodig, met het advies van belanghebbenden, onder meer ngo’s, 

agentschappen voor natuurbehoud of onderzoekers. 

De beoordeling moet voldoen aan het evenredigheidsbeginsel, verenigbaar zijn met het voorzorgsbeginsel en 

rekening houden met: 

 de aard, omvang en complexiteit van het plan of project; 

 de verwachte gevolgen; en 

 de kwetsbaarheid en onvervangbaarheid van de betrokken, door de EU beschermde habitats en 

soorten. 

Een evenredige aanpak betekent dat de significante gevolgen worden beoordeeld voor alle betrokken, door 

de EU beschermde habitats en soorten, en dat de gevolgen doeltreffend worden voorkomen of beperkt, zonder 

dat dit buitensporige kosten met zich meebrengt (Smeeton en George, 2014). 

In een aantal uitspraken heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bij verschillende gelegenheden 

vermeld welke uit plannen en projecten voortvloeiende gevolgen significant moeten worden geacht. In verband 

met de MEB-richtlijn heeft het Hof onlangs (2017) geoordeeld dat mogelijke effecten op soorten die op grond 

van de habitatrichtlijn (of het nationale recht) zijn beschermd, als significant moeten worden beschouwd44. 

Uitvoerigere informatie over de beoordeling van de significantie is te vinden in de hoofdstukken 4.2 (op het 

land) en 6 (op zee) van deze richtsnoeren, in de specifieke gedeelten over habitats en de verschillende 

soortengroepen. 

 

3.2 De inhoud, het toepassingsgebied en het tijdschema van de 
beoordeling vaststellen (“afbakening”) 

Voor een beoordeling moeten referentiegegevens worden verzameld die specifiek zijn voor de context van het 

afzonderlijke plan of project. Het is belangrijk dat een voor een plan bevoegde nationale autoriteit en een 

projectontwikkelaar overleg plegen met belangrijke belanghebbenden om op grond van deskundig advies het 

toepassingsgebied van de beoordeling te bepalen. Het overeengekomen toepassingsgebied moet vermelden 

welke informatie er in de beoordeling moet worden opgenomen met betrekking tot door de EU beschermde 

habitats en soorten, Natura 2000-gebieden, trajecten en gevolgen, evenals plannen en projecten die in 

combinatie op elkaar kunnen inwerken (zie hoofdstuk 3.4 over cumulatieve effecten). 

Het kan meer dan 12 maanden duren om de referentietoestand voor windenergieprojecten vast te stellen. Het 

is bijvoorbeeld gebleken dat variaties in factoren zoals de weersomstandigheden en de beschikbaarheid van 

voedsel een sterke invloed kunnen hebben op de abundantie van zeer mobiele soorten zoals zeevogels. Om 

                                                      

44 C-461/17, Holohan et al., ECLI:EU:C:2018:883, [2018] Gepubliceerd in de digitale jurisprudentie (Algemene 
jurisprudentie); met verwijzing naar het “arrest van 24 november 2011, Commissie/Spanje (Alto Sil/Spaanse bruine 
beer), C-404/09, EU:C:2011:768, punt 86”. 
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met die variaties rekening te kunnen houden, moeten er wellicht gedurende een onafgebroken periode van 

24 maanden maandelijkse referentiemetingen worden verricht. Voor sedentaire soorten, of habitats die geen 

sterke dynamiek vertonen, zijn referentiemetingen gedurende een periode van 12 maanden wellicht 

toereikend om de seizoensverschillen te registreren. 

In elk geval moet bij het opstellen van een tijdschema voor een windenergieproject rekening worden gehouden 

met het feit dat de verzameling van referentiegegevens moet plaatsvinden gedurende een voldoende lange 

periode die seizoensgebonden aspecten van het gedrag (voortplanting, migratie, overwintering) bestrijkt. 

Referentiegegevens moeten de milieuomstandigheden registreren in het scenario waarin het plan of project 

nog niet is uitgevoerd, d.w.z. voordat er sprake is van voorbereidende of installatiewerkzaamheden die de 

referentietoestand meetbaar zouden veranderen. In het tijdschema van het plan of project moet ook rekening 

worden gehouden met het feit dat ecologische gegevens slechts gedurende een bepaalde periode geldig 

kunnen zijn en dat de nationale instanties de geldigheid van de gegevens mogelijk alleen aanvaarden in het 

kader van een SMB, MEB of passende beoordeling op voorwaarde dat ze zijn verzameld binnen een bepaalde 

periode voordat de beoordeling heeft plaatsgevonden45. 

In hoofdstuk 4.2 (op het land) en hoofdstuk 6 (op zee) is een overzicht opgenomen van de waarschijnlijk 

significante effecten van windenergieprojecten op door de EU-beschermde soorten en habitats. Daarbij wordt 

onder meer gekeken naar de afstand waarbinnen de gevolgen meetbaar zijn — een zeer belangrijke 

parameter — en naar het zwerf gedrag van mobiele soorten. 

De gevolgen van een windenergieplan- of project, zoals windturbines, moeten voor de gehele levenscyclus 

ervan in beschouwing worden genomen. Deze gevolgen kunnen ver reiken en door de EU beschermde 

habitats en soorten aantasten die zich op grote afstand van het plan of project bevinden. Het 

onderzoeksgebied (het ruimtelijke referentiekader) moet daarom het gehele geografische gebied omvatten 

waarin alle activiteiten en gevolgen van het plan of project zich waarschijnlijk zullen afspelen. 

In het licht van de gevolgen die mogelijk uit het plan of project voortvloeien, kan het onderzoeksgebied worden 

uitgebreid met ecologische kenmerken op de bredere schaal van een landschap, zeegebied of ecosysteem, 

bv. het stroomgebied van een rivier. Het onderzoeksgebied kan tijdens de beoordeling nog veranderen als er 

aanvullende informatie wordt verkregen of als die nodig is om de beoordeling of planning van verzachtende 

maatregelen te ondersteunen, of als voor de langdurige monitoring controlegebieden zijn vereist (Gullison et 

al., 2015). 

Daarnaast moet ook het tijdschema (het temporele referentiekader) van de beoordeling worden vastgelegd. 

Het is mogelijk dat de gevolgen voor de door de EU beschermde soorten ook nog na het begin en/of einde 

van het project of plan doorwerken (Kader 3-1). Het tijdschema moet ruim genoeg worden genomen om 

rekening te kunnen houden met de referentietoestand in het verleden, het heden en de toekomst, de volledige 

periode waarin de gevolgen zich waarschijnlijk zullen voordoen, de voorspelde gevolgen van de 

klimaatverandering voor de milieuomstandigheden en de door de EU beschermde habitats en soorten, evenals 

eventuele voorspelbare toekomstige ontwikkelingen, met verwijzing naar ruimtelijke planning en/of deskundig 

advies. 

Tot slot moet bij de ruimtelijke en temporele afbakening van de beoordeling ook nog rekening worden 

gehouden met mogelijke cumulatieve effecten (zie hoofdstuk 3.4). 

                                                      

45 De richtsnoeren van het VK voor vleermuismetingen (Collins, 2016) vermelden dat de periode waarin de 
meetgegevens geldig blijven, per geval moet worden bepaald en dat dit afhangt van een aantal vragen, namelijk: 
• Werden de oorspronkelijke metingen verricht volgens de richtsnoeren voor goede praktijken? 
• Werden de oorspronkelijke metingen op een of andere manier belemmerd (door de timing, 

weersomstandigheden, de gebruikte uitrusting, het aantal vleermuistellers, hun deskundigheid, enz.)? 
• Ondersteunen de resultaten van de oorspronkelijke tellingen de oorspronkelijke conclusies, en zijn deze nog 

geldig? 
• Is de aard van het gebied of het omliggende gebied veranderd nadat de oorspronkelijke metingen zijn verricht 

(bv. is de toestand van een structuur verslechterd zodat die minder geschikt is geworden als roestplaats of is een 
structuur juist geschikter geworden als roestplaats omdat die door de mens is verlaten)? 

• Is het waarschijnlijk dat aanvullende metingen informatie zullen opleveren die van essentieel belang is voor een 
besluit (zoals een planningstoestemming), het ontwerpen van verzachtende maatregelen, of specifiek advies in 
verband met een voorgestelde activiteit? 
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Kader 3-1 Voorbeelden van scenario’s die een langdurig tijdschema vereisen 

Voorbeeld 1. Langlevende soorten, zoals grote migrerende roofvogels, die naar Europa terugkeren en zich slechts 

voortplanten op drie- of vierjarige leeftijd. Het verlies van onvolwassen vogels ten gevolge van sterfte door botsing met 

windturbines niet lang nadat ze zijn uitgevlogen of tijdens de trek, is mogelijk alleen maar meetbaar in de broedpopulatie 

wanneer de volwassenen niet worden vervangen door terugkerende vogels op voortplantingsleeftijd. Dit kan zich pas 

drie tot vier jaar na het van start gaan van het project voordoen, maar zal zo blijven nadat het project is stopgezet. 

 

Goede praktijk: 

Beoordeel, met verwijzing naar de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied, de gevolgen van 

sterfte door botsing met een windturbine voor de populatie vanaf het ogenblik waarop het plan of project van start 

gaat totdat de gevolgen zich volgens prognoses niet langer zullen voordoen. 

 

Voorbeeld 2. Door de zeespiegelstijging ten gevolge van de klimaatverandering zal de oppervlakte van een kusthabitat 

de komende 25 jaar kleiner worden. 

Het verlies van kusthabitat onder de voetafdruk van de funderingen voor windturbines kan worden voorspeld op het 

ogenblik dat de turbines worden gebouwd. Het verlies van habitat tijdens de 25 jaar durende operationele fase van het 

plan of project kan aanzienlijk groter zijn wanneer rekening wordt gehouden met het verlies van kusthabitat ten gevolge 

van de zeespiegelstijging. Dit is vooral belangrijk indien de uitvoering van het project het treffen van beheersmaatregelen 

in verband met de klimaatverandering verhindert, bv. een doelgerichte wijziging van de kustlijn. 

 

Goede praktijk: 

Beoordeel, met verwijzing naar de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied, het verlies van 

habitat ten gevolge van de voetafdruk van het plan of project in combinatie met wetenschappelijk onderbouwde 

prognoses in verband met het verlies of de winst van habitat in het Natura 2000-gebied bij verschillende scenario’s 

voor de zeespiegelstijging ten gevolge van de klimaatverandering. 

 

 

Voorbeeld 3. Ontwikkeling van een rifgemeenschap op de funderingen van een turbine in maritieme wateren. 

De vestiging van gemeenschappen op kunstmatige structuren, en de vestiging van andere mariene soorten als reactie 

daarop, is een dynamisch proces dat vele jaren in beslag kan nemen en wordt bemoeilijkt door factoren zoals een lagere 

visserijdruk. Dergelijke gevolgen ontwikkelen zich waarschijnlijk gedurende de volledige operationele fase van een 

windenergieplan of -project. Als de funderingen en/of materialen zoals steenbestorting na de ontmanteling in situ 

achterblijven, is het mogelijk dat de positieve of negatieve gevolgen ook blijven voortduren. 

 

Goede praktijk: 

Identificeer mogelijke trofische gevolgen van de rifontwikkeling met betrekking tot de ecologische kenmerken of 

functie van het Natura 2000-gebied en beoordeel de waarschijnlijke effecten ervan. Verricht monitoring, niet 

alleen om de kolonisatie te beschrijven, maar ook om de gevolgen ervan voor groepen zoals zeezoogdieren te 

beoordelen, zodat er later met kennis van zaken besluiten kunnen worden genomen in verband met de 

ontmanteling. 

 

Ga na of de ontwikkeling van bentische gemeenschappen46 op aangebrachte substraten (bv. steenbestorting) een 

positieve bijdrage levert aan de biodiversiteit en de ecosysteemfunctie dan wel de achteruitgang van de natuurlijke habitat 

in de hand werkt. Dit zal deels afhangen van de historische context, bv. of in het verleden habitats op harde substraten 

verloren zijn gegaan. 

 

Overweeg de monitoring van invasieve uitheemse soorten die mogelijk de harde structuren koloniseren, omdat zij een 

nieuw substraat doorgaans sneller koloniseren dan de inheemse soorten. 

 

3.3 Een referentietoestand bepalen 

De vereiste referentiegegevens moeten evenredig zijn met de vereisten van de beoordeling. De 

referentiegegevens voor de voorevaluatie zullen daarom minder uitvoerig zijn dan die voor de passende 

beoordeling. Het is vaak mogelijk het besluit in verband met de voorevaluatie te baseren op gepubliceerde 

documentatie en overleg met de betrokken agentschappen voor natuurbehoud. 

                                                      

46 De gemeenschap van organismen die leven op, in of nabij de bodem van een waterlichaam (zee, rivier, meer, beek 
enz.), ook wel bekend als de bentische zone. 
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De referentietoestand beschrijft de ecologische context van de plan- of projectlocatie, de betrokken 

Natura 2000-gebieden en de verbanden tussen het plan of project en die gebieden. Kader 3-2 geeft 

voorbeelden van relevante ecologische referentiegegevens. Kader 3-3 geeft voorbeelden van bestaande 

informatiebronnen en aanvullende gegevens uit metingen die de grondslag vormen van elke passende 

beoordeling47. 

Kader 3-2 Voorbeelden van relevante ecologische referentiegegevens 

• Populatieomvang en -trends, mate van isolatie, seizoensgebondenheid, leeftijdsklasseverdeling en staat van 

instandhouding48 

• De oppervlakte, mate van versnippering en isolatie, en staat van instandhouding van de habitat 

• Biologische en ecologische relaties tussen habitats en soorten (bv. analyse van het activiteitsgebied) 

• Praktijken inzake grondgebruik/zeebeheer, bijvoorbeeld wisselteelt, het seizoensgebonden afbranden van vegetatie, 

gebied waar niet mag worden gevist 

• Milieukenmerken die de locatie van het plan of project verbinden met Natura 2000-gebieden, bv. rivieren of 

getijdenstromen 

 

Kader 3-3 Voorbeelden van belangrijke informatiebronnen voor effectbeoordelingen 

• Natura 2000-standaardgegevensformulieren 

Het standaardgegevensformulier, dat voor elk Natura 2000-gebied verkrijgbaar is, bevat informatie over de door de EU 

beschermde soorten en habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen en geeft een brede beoordeling van de toestand 

van elke soort of elk habitattype in dat gebied (met een score van A tot D). 

Het formulier bevat informatie over de oppervlakte van het gebied, de representativiteit en staat van instandhouding van 

de in het gebied aanwezige habitats, evenals een algemene beoordeling van de waarde van het gebied voor de 

instandhouding van de betrokken natuurlijke habitattypen. 

Voor de in het gebied aanwezige soorten vermeldt het formulier informatie over hun populaties, status (standpopulatie, 

voortplantingspopulatie, overwinterende populatie, trekkende populatie) en over de waarde van het gebied voor de 

betrokken soorten. 

Het bevat ook relevante contextuele informatie over het gebied, onder meer: 

- algemene kenmerken, kwaliteit en belang van het gebied; 

- kwetsbaarheid (druk die op het gebied wordt uitgeoefend door de mens en andere invloeden, en de 

kwetsbaarheid van habitats en ecosystemen); 

- alle menselijke activiteiten en natuurlijke processen die de instandhouding en het beheer van het gebied in 

gunstige of ongunstige zin kunnen beïnvloeden; 

- de voor het gebied verantwoordelijke beheersinstantie; 

- gegevens met betrekking tot de beheersactiviteiten in het gebied en de beheersplannen met betrekking daartoe, 

inclusief traditionele menselijke activiteiten; 

- een kaart van het gebied. 

• Beheersplannen van het gebied 

Natura 2000-beheersplannen kunnen, indien beschikbaar, informatie bevatten over de instandhoudingsdoelstellingen van 

het gebied, de locatie en de status van de soorten en habitats die in het gebied te vinden zijn, de bedreigingen voor die 

soorten en habitats, en de nodige maatregelen om hun instandhouding te verbeteren. Dit kan nuttig zijn voor de 

voorevaluatie en voor de passende beoordeling. 

• Natura 2000 Viewer (http://natura2000.eea.europa.eu/) en de openbare Natura 2000-databank 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm 

• Kwetsbaarheidskaarten voor wilde flora en fauna 

                                                      

47 Het informatieniveau dat doorgaans wordt gehanteerd in elke fase van de passende beoordeling, is samengevat in 
aanhangsel C. 

48 Voor een aantal taxa zoals vleermuizen en zeezoogdieren kan dit alleen in de mate van het mogelijke worden 
gedaan. Voor vleermuizen zijn bijvoorbeeld de populatieomvang en leeftijdsklasseverdeling cruciale meetgegevens 
en kunnen er momenteel bij gebrek aan gegevens geen betekenisvolle beoordelingen van de meeste gebieden 
worden verricht. Voor berekeningen van de populatieomvang zouden windparkontwikkelaars fors hogere 
investeringen moeten doen in de nodige specifieke aanvullende technieken om referentiegegevens te verzamelen, 
zoals het lokaliseren van roestplaatsen aan de hand van radio-opsporing, het tellen van de dieren, het zetten van 
vallen, enz. Naar verwachting zullen de komende jaren geleidelijk meer gegevens beschikbaar komen (zie bv. een 
meting die over het hele oppervlak van het VK plaatsvindt (https://www.bats.org.uk/our-work/national-bat-monitoring-
programme/british-bat-survey)). 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm
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• Actuele en historische kaarten en luchtfoto’s, informatie uit geologisch en hydrologisch onderzoek, informatie afkomstig 

van bevoegde nationale instanties, agentschappen voor natuurbehoud, ngo’s, voltooide SMB’s, MEB’s en passende 

beoordelingen, windparkdatabanken en andere organisaties met ter zake deskundigen49 

• Gegevens en verslagen van door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten, en andere onderzoekspublicaties en 

databanken uit de academische wereld, van ngo’s of bedrijven. Telemetriegegevens van LIFE-projecten kunnen 

bijvoorbeeld heel nuttig zijn. Een interessante databank is Movebank50 (https://www.movebank.org/) 

• Relevante plannen, actuele en historische kaarten, informatie uit geologisch en hydrologisch onderzoek, en informatie 

uit ecologisch onderzoek afkomstig van industriële organisaties, ontwikkelaars, landeigenaren, gebiedsbeheerders of 

agentschappen en organisaties voor natuurbehoud 

• Strategische milieuverslagen, milieuverslagen van projecten, verslagen over milieueffectbeoordelingen, verslagen over 

passende beoordelingen en andere bewijsstukken wanneer plannen of projecten in het verleden reeds zijn beoordeeld 

• Aanvullend veldonderzoek van habitats en/of soorten als de bestaande gegevens over bv. het habitatgebied of de 

populatieomvang onvoldoende details verstrekken (zie Kader 3-2) 

 

Er zijn drie belangrijke stappen om een relevante referentietoestand vast te stellen: 

Ten eerste is het belangrijk om te beginnen met deskresearch. Daarbij worden de door de EU beschermde 

habitats en soorten, waarvoor de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, in het onderzoeksgebied 

geïdentificeerd. Dit omvat het verzamelen en beoordelen van de bestaande informatie over deze habitats en 

soorten, evenals milieu- en ecologische kenmerken die zich buiten het aangewezen afgebakende gebied 

bevinden maar die kunnen zijn gekoppeld aan de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. 

Ten tweede wordt het als goede praktijk beschouwd, vooral voor projecten op het land, om een ecoloog met 

de juiste kwalificaties en ervaring een verkennend bezoek te laten brengen aan het gebied. Dit verkennend 

bezoek aan het gebied kan bijvoorbeeld bestaan uit besprekingen met lokale landgebruikers en 

landbeheerders om een beter inzicht te verwerven in seizoensgebonden praktijken die van invloed kunnen zijn 

op de biodiversiteit in het gebied (bv. het afbranden van grasland in de herfst om de volgende lente jong gras 

te krijgen). Kader 3-4 vat de belangrijkste punten samen die tijdens een verkennend bezoek moeten worden 

nagegaan. 

Kader 3-4 Checklist voor verkennend bezoek met het oog op de ontwikkeling van windenergie op het 
land 

• Zijn de referentiegegevens actueel? Bijvoorbeeld, is de oppervlakte van de habitats die de reden voor aanwijzing zijn, 

kleiner geworden ten gevolge van kusterosie, of zijn er nieuwe gebieden van ondersteunende habitats tot stand 

gekomen dankzij landbeheerspraktijken zoals bosbouw, of zijn er aanwijzingen dat het aantal broedparen van een 

soort die de reden voor aanwijzing is, in een zeevogelkolonie is veranderd? 

• Zijn er nieuwe gebieden die van belang zijn voor de door de EU beschermde habitats en soorten? Bijvoorbeeld, zijn er 

nieuwe roestplaatsen of foerageergebieden voor vogels/vleermuizen binnen de grenzen van een Natura 2000-gebied 

of daarbuiten? 

• Is het onderzoeksgebied passend? Bestrijkt het, gezien de bovenstaande gegevens, de volledige oppervlakte die door 

het plan of project zou worden aangetast? 

• Zijn de plaatselijke belanghebbenden geraadpleegd? Raadpleging kan bijzonder belangrijk zijn wanneer er significante 

seizoensverschillen bestaan in de abundantie van de biodiversiteit en/of wanneer er seizoensgebonden 

landbeheerspraktijken plaatsvinden zoals het afbranden van vegetatie, of de jacht. 

• Welke beperkingen zijn er voor de onderzoekswerkzaamheden? Bijvoorbeeld, bestaat er een veilige toegang, zijn er 

duidelijke gezichtslijnen voor visueel onderzoek en zullen eventuele seizoensgebonden landbeheerspraktijken de 

resultaten vertekenen? Het verkennend bezoek ter plaatse en de raadpleging van lokale belanghebbenden bieden de 

kans om mogelijke beperkingen vast te stellen, de geschikte methodologische aanpak voor het onderzoek te bepalen 

en locaties voor de verzameling van gegevens aan te wijzen. 

                                                      

49 Zie bijvoorbeeld The Wind Power https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php 
en 4C Offshore https://www.4coffshore.com/offshorewind/ 

50 In Griekenland gebruiken tal van ontwikkelaars of adviseurs deze online databank al tijdens de MEB-procedure (of 
zelfs voorafgaand aan die procedure). Het veld “Tracking Data Map” omvat verschillende projecten met beschikbare 
gegevens (waarvan er sommige online staan; voor andere moet u contact opnemen met de beheerder). De 
gegevens verwijzen naar plaatsen/vliegroutes van vogels die met gps-transmitters zijn uitgerust. 

https://www.movebank.org/
https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php
https://www.4coffshore.com/offshorewind/
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Ten derde, ingeval er kennishiaten bestaan of de gegevens niet actueel zijn, moeten er onderzoeken worden 

gepland om ontbrekende of actuele informatie te verzamelen en moeten deze onderzoeken worden verricht 

door gekwalificeerde en ervaren ecologen. Of de gegevens actueel zijn, zal blijken uit het type onderzoek, het 

antwoord op de vraag of er in het verleden in optimale omstandigheden of in het juiste seizoen onderzoeken 

zijn verricht, en of de milieuomstandigheden zijn veranderd. Het wordt als goede praktijk beschouwd gegevens 

te verzamelen binnen minstens een tot drie jaar voordat de beoordeling plaatsvindt. Het tijdschema voor de 

verzameling van referentiegegevens moet per geval worden bepaald, rekening houdend met het algemene 

gebrek aan bestaande gegevens, de volledige jaarlijkse levenscyclus van de soort en de bestaande kennis 

over jaarlijkse verschillen (bv. wanneer de migratie van een soort door weersomstandigheden kan zijn 

beïnvloed). 

Bij de bepaling van de periode waarbinnen de onderzoeksgegevens moeten worden verzameld, is het ook 

belangrijk te overwegen hoe de gegevens zullen worden geanalyseerd (zie ook hoofdstuk 7). 

Het is een goede praktijk ervoor te zorgen dat werkzaamheden die aan de installatie voorafgaan, zodanig 

worden verricht dat er vergelijking mogelijk is met de resultaten van de monitoring na de installatie, en dat de 

methodologieën nauwkeurig en in voldoende detail worden opgetekend om de continuïteit van de methode en 

analyse te verzekeren, ook als er zich personeelswijzigingen voordoen (iets wat vaak gebeurt bij meerjarige 

projecten). 

Een verwijzing naar ecologische onderzoeksmethoden is opgenomen in de bespreking van mogelijke 

gevolgen in hoofdstuk 4.2 (op het land) en hoofdstuk 6 (op zee). 

Verdere richtsnoeren betreffende het uitvoeren van referentiemetingen worden verstrekt in de 

methodologische richtsnoeren over artikel 6, lid 3 en lid 4 (Europese Commissie, 2019), in “Good Practices for 

the Collection of Biodiversity Baseline Data” (Gullison et al., 2015). 

3.4 Cumulatieve effecten beoordelen 

3.4.1 Met welke activiteiten moet u rekening houden? 

Een windenergieplan of -project kan inwerken op andere plannen en projecten en leiden tot cumulatieve 

effecten op door de EU beschermde habitats of soorten. 

Cumulatieve milieueffecten kunnen worden gedefinieerd als effecten op het milieu veroorzaakt door de 

combinatie van activiteiten in het verleden, het heden en de toekomst. Hoewel de effecten van een 

ontwikkeling mogelijk niet significant zijn, kunnen de gecombineerde effecten van verschillende ontwikkelingen 

samen dat wel zijn. Cumulatieve effecten zijn bijzonder relevant voor het gebruik van windenergie, gezien het 

steeds toenemende aantal toepassingen voor windenergieopwekking en de capaciteitstoename die de 

komende jaren wordt verwacht (zie hoofdstuk 1 over het windenergiebeleid). 

Aangezien de beoordeling van cumulatieve effecten van plannen en projecten een vereiste is uit hoofde van 

artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn en uit hoofde van de SMB- en de MEB-richtlijn (bijlagen III en IV), 

beschrijven wij hierna de belangrijkste beginselen voor deze beoordeling in verband met de ontwikkeling van 

windenergie. 

Eerst en vooral geldt de combinatiebepaling, vermeld in artikel 6, lid 3, zowel voor de voorevaluatie als 

voor de passende beoordeling. 

Ten tweede geldt de combinatiebepaling voor plannen of projecten die afgerond, goedgekeurd maar nog 

niet afgerond, of voorgesteld zijn. Naast de gevolgen van de plannen of projecten die het hoofdonderwerp 

van de beoordeling vormen, kan het passend zijn de gevolgen van reeds afgeronde plannen en projecten in 

aanmerking te nemen. Hoewel reeds afgeronde plannen en projecten op zichzelf zijn uitgesloten van de 

beoordelingsvereisten van artikel 6, lid 3, is het nog altijd belangrijk om deze in aanmerking te nemen bij het 

beoordelen van de gevolgen van het huidige plan of project teneinde te bepalen of er sprake is van potentiële 

cumulatieve gevolgen van het huidige project in combinatie met andere reeds afgeronde plannen en projecten. 

De gevolgen van afgeronde plannen en projecten maken gewoonlijk deel uit van de referentietoestand van 
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het gebied die in dit stadium in aanmerking wordt genomen (zie hoofdstuk 3.3). Plannen en projecten die in 

het verleden zijn goedgekeurd maar nog niet zijn uitgevoerd of afgerond, moeten in de combinatiebepaling 

worden opgenomen. Ten aanzien van andere voorgestelde plannen of projecten is het op grond van 

rechtszekerheid passend dat de combinatiebepaling wordt beperkt tot plannen die zijn voorgesteld, d.w.z. 

waarvoor een verzoek om goedkeuring of toestemming is ingediend (zie hoofdstuk 4.5.3). 

Daarnaast is het belangrijk op te merken dat de beoordeling van cumulatieve gevolgen niet beperkt is tot de 

beoordeling van soortgelijke plannen of projecten in dezelfde sector (bv. een reeks windparken). De 

beoordeling moet alle soorten plannen of projecten omvatten die, in combinatie met het windpark of het 

windenergieplan dat in aanmerking wordt genomen, significante gevolgen zouden kunnen hebben. 

Evenzo moet bij de beoordeling niet alleen rekening worden gehouden met de cumulatieve gevolgen tussen 

projecten en tussen plannen, maar ook tussen projecten en plannen. Een nieuw project voor het aanleggen 

van een windpark in de omgeving van een Natura 2000-gebied heeft bijvoorbeeld mogelijk op zichzelf geen 

negatieve gevolgen voor het gebied, maar wanneer dit project wordt bekeken in combinatie met een reeds 

goedgekeurd vervoersinfrastructuurproject dat door datzelfde gebied loopt, kunnen deze gevolgen voldoende 

significant worden om een negatieve weerslag te hebben op het gebied. Ook kan het zijn dat een plan op 

zichzelf geen significante gevolgen heeft voor Natura 2000-gebieden, maar anders wordt beoordeeld indien 

het wordt bezien in combinatie met een reeds voorgesteld of goedgekeurd groot ontwikkelingsproject dat geen 

deel van dat plan uitmaakt (zie hoofdstuk 4.5.3). 

Het afbakenen van het passende ruimtelijke bereik kan in verband met de cumulatieve gevolgen een uitdaging 

zijn, met name bij het beoordelen van de gevolgen voor trekvogels en vleermuizen. Zoals vermeld in 

hoofdstuk 3.2 (afbakening) wordt aanbevolen dat de bevoegde instanties en de ontwikkelaars overleg plegen 

met belanghebbenden om het toepassingsgebied van de beoordeling te bepalen. 

Een belangrijke uitdaging tijdens de cumulatieve-effectenbeoordeling is inzicht verwerven over de manier 

waarop de gevolgen zich opstapelen, welke de belangrijke ecologische drempelwaarden zijn en wanneer deze 

waarden zullen worden overschreden. Dit is inderdaad een ingewikkelde kwestie die door tal van 

onzekerheden wordt gekenmerkt. Bovendien zijn alle onzekerheden in verband met de uitdaging om de 

significantie te beoordelen (zie 3.5) ook relevant voor de cumulatieve-effectenbeoordeling, maar nu is de 

complexiteit zelfs nog groter. Enkele voorbeelden: 

• Er is nog altijd heel weinig bekend over de effecten op populatieniveau. Een cumulatieve-

effectenbeoordeling wordt beperkt door de basiskennis van de populatiedynamiek (bv. hoeveel ruimte 

hebben bepaalde soorten nodig? Kunnen ze gemakkelijk andere foerageerplekken vinden?). Met name 

voor windenergieprojecten op zee is het lastig de effecten voor de omvang van de vleermuis-, vogel- en 

zeezoogdierpopulaties te onderzoeken. 

• Het is moeilijk een beeld te krijgen van de volledige druk op de receptoren (bijvoorbeeld visserij, vervuiling, 

lawaai, enz.). Het cumulatief in aanmerking nemen van verschillende vormen van druk die het gevolg zijn 

van verschillende activiteiten in één gebied, is een hele uitdaging. 

• Het valt moeilijk te voorspellen hoe verschillende soorten het landschap of het zeegebied zullen gebruiken 

wanneer er verschillende projecten zijn. 

• Het is niet altijd duidelijk hoe kleinschalige projecten moeten worden behandeld wanneer er in de nabijheid 

een grootschalig project is dat automatisch alles wat cumulatieve effecten betreft, zou overheersen. 

Niettemin wordt vaak uit het oog verloren dat projecten die niet in de evaluatie worden meegenomen omdat 

ze geen significante gevolgen hebben, altijd bijdragen tot de cumulatieve gevolgen. 

 

Een andere reden waarom cumulatieve-effectenbeoordelingen zo ingewikkeld zijn, is het gebrek aan 

gegevens, niet alleen gegevens over effecten (bv. sterfte, verdringing), maar ook over de te beschouwen 

activiteiten: 

• Gegevens van na de monitoring zijn vaak niet opgeslagen in een openbare databank en worden zelden 

zodanig verwerkt dat nuttige informatie (bv. patronen, doeltreffendheid van maatregelen) kan worden 

aangewend voor de beoordeling van toekomstige plannen of projecten. 

• In lidstaten waar geen nationale richtsnoeren bestaan over de manier waarop monitoring achteraf moet 

worden verricht, is er een probleem van onverenigbare methodologieën (en hetzelfde geldt voor de 

lidstaten onderling). 
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• Er is een algemeen gebrek aan openbare databanken die een ruimtelijk overzicht geven van bestaande en 

geplande activiteiten en bijbehorende informatie over de belangrijkste kenmerken (bv. het aantal 

windturbines, de hoogte ervan, de precieze ligging, een link met de geografische informatiesystemen (GIS), 

enz.). 

 

Tot slot is er nog een uitdaging die alle cumulatieve-effectenbeoordelingen gemeen hebben, namelijk hoe kun 

je de “last” van de cumulatieve effecten toewijzen wanneer de projectontwikkelingen achtereenvolgens 

plaatsvinden. De aanpak die momenteel het vaakst wordt gehanteerd, gaat uit van het beginsel “wie het eerst 

komt, het eerst maalt”, hetgeen betekent dat voor het laatste project alle effecten van alle vorige projecten in 

aanmerking moeten worden genomen. Bijgevolg bestaat voor plannen en projecten die zijn opgesteld in 

aanvulling op reeds goedgekeurde plannen en projecten in hetzelfde gebied, een groter risico dat ze worden 

verworpen gezien het grotere risico van significante gevolgen. 

Ondanks al deze uitdagingen moeten de potentiële cumulatieve effecten worden beoordeeld aan de hand van 

deugdelijke referentiegegevens en mag er niet uitsluitend van kwalitatieve criteria worden uitgegaan. Ze 

moeten bovendien worden beoordeeld als integraal onderdeel van de algemene beoordeling en mogen niet 

worden behandeld als een bijzaak die pas aan het eind van de beoordelingsprocedure aan de orde komt. 

Het onderzoek naar de ontwikkeling van solide benaderingen voor cumulatieve-effectenbeoordelingen neemt 

sterk toe, vooral in verband met windenergie op zee. Het valt te verwachten dat de komende jaren meer 

richtsnoeren beschikbaar komen. 

3.4.2 Aanbevolen aanpak voor de beoordeling van cumulatieve 
effecten in de windenergiesector 

Dit hoofdstuk beschrijft aanbevolen manieren om de bovenvermelde uitdagingen aan te pakken. Ze werden 

opgetekend na een uitgebreide raadpleging van belanghebbenden in alle lidstaten die een onderdeel vormde 

van dit project. 

Windenergieplannen of -projecten moeten in beschouwing worden genomen samen met andere 

activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor dezelfde door de EU beschermde soorten en habitats. 

De ontwikkeling van infrastructuur voor energienetten heeft bijvoorbeeld soortgelijke gevolgen voor 

vogels. Bovendien moet in de beoordeling niet alleen rekening worden gehouden met bestaande 

ontwikkelingen, maar ook met plannen of projecten die afgerond, goedgekeurd maar nog niet 

afgerond, of voorgesteld zijn (zie 3.4.1). Het is daarom van cruciaal belang te beschikken over 

gegevens in verband met deze andere activiteiten en hun effecten. Informatie afkomstig uit de 

monitoring achteraf van reeds operationele windparken zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor 

sterftebeoordelingen van een nieuw gepland windpark. 

Projectontwikkelaars dienen cumulatieve effecten te beschouwen als een integraal en betekenisvol 

onderdeel van de algemene beoordeling. Contacten van ontwikkelaars met de bevoegde instanties 

tijdens vroege fasen van het project, bv. tijdens de afbakening of gegevensverzameling, zullen de 

kwaliteit van die beoordeling ten goede komen. In bepaalde gevallen kan het echter passend zijn om 

de verantwoordelijkheid voor het opstellen van cumulatieve-effectenbeoordelingen van 

projectontwikkelaars te verschuiven naar de overheid, aangezien zij het beste overzicht en de 

grondigste kennis heeft van andere activiteiten in grote gebieden. Of de overheid zou ten minste alle 

relevante informatie kunnen verzamelen en aan de projectontwikkelaars en adviseurs ter beschikking 

stellen. Evenzo zou het inrichten van een nationale of regionale databank het overzicht van de 

verschillende activiteiten sterk vergemakkelijken. Idealiter bevat die databank een dynamische kaart 

waarop alle projecten kunnen worden opgezocht, ook de projecten die zich nog in de planningsfase 

bevinden. Dat zou de kwaliteit van de besluitvorming verbeteren. 

Het ruimtelijke bereik dient het geografische gebied te omvatten waarin alle activiteiten van de plannen 

of projecten en de cumulatieve effecten ervan waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden in kwestie. Het evenredigheidsbeginsel 

moet worden toegepast om er zeker van te zijn dat de schaal van de nodige inspanningen om een 

cumulatieve-effectenbeoordeling te voltooien, strookt met de vereisten van artikel 6, lid 3, van de 

habitatrichtlijn (zie goede praktijk Casestudy 3-1). Voor grootschalige windenergieplannen die 

grotendeels op zee worden ontwikkeld, maar die zich ook op het land kunnen bevinden, wordt 

aanbevolen een grensoverschrijdende aanpak te hanteren. 
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De beoordeling van cumulatieve effecten in de ruimtelijke ordening is van fundamenteel belang voor 

de identificatie van “gebieden die geschikt zijn voor installaties met een laag milieurisico” in 

overeenstemming met de herziene richtlijn hernieuwbare energie. De cumulatieve effecten worden 

beter behandeld in SMB’s en de bijbehorende passende beoordelingen, met name in verband met 

maritieme ruimtelijke planning, aangezien deze ruimtelijke plannen alle maritieme activiteiten 

bestrijken. 

Het is de moeite waard de bestaande goede praktijk te bekijken bij het omgaan met onzekerheden in 

cumulatieve-effectenbeoordelingen. Nederland heeft een proces met de naam “Kader Ecologie en 

Cumulatie” (Casestudy 3-2) ontwikkeld ter ondersteuning van de uitrol van windenergie op zee. 

Wanneer dit kader wordt toegepast op alle windturbines die in een bepaald zeegebied zijn gepland, 

wordt de “wie het eerst komt, het eerst maalt”-aanpak vermeden, die betekent dat de recentste 

projecten het hoogste weigeringsrisico lopen ten gevolge van cumulatieve effecten. 

 

Casestudy 3-1 Richtsnoeren voor de beoordeling van het ruimtelijk bereik van een cumulatieve-
effectenbeoordeling in verband met vogelpopulaties in Vlaanderen (België) 

Sommige lidstaten of regio’s verstrekken specifieke richtsnoeren over kwesties in verband met de cumulatieve-

effectenbeoordeling. Vlaanderen heeft richtsnoeren opgesteld voor de behandeling van milieurisico’s en monitoring in 

verband met windenergieprojecten op het land en vogels en vleermuizen. Daarin is aangegeven dat het niet nodig is de 

populatie/staat van instandhouding buiten de nationale grenzen te bekijken. De (cumulatieve) gevolgen van 

elektriciteitslijnen of windparken voor belangrijke seizoenstrekroutes van vogels worden beoordeeld op subregionale 

(lokale) vliegroute-schaal in het Vlaams gewest (geraamd deel van de populatie dat migreert binnen deze vliegroute 

waarin de nieuwe elektriciteitslijn of het nieuwe windpark is gepland). 

 

Daarbij wordt de volgende aanpak gehanteerd: 

• Voor afzonderlijke projectvoorstellen is het onrealistisch om alle mogelijke cumulatieve effecten te beoordelen, 

voornamelijk omdat de nodige informatie niet beschikbaar is op de schaal van de beoordeling, zelfs niet op 

lokale/subregionale schaal (de regionale schaal is Vlaanderen, de lokale schaal is “subregionaal”). Het is echter 

mogelijk om ten minste de cumulatieve effecten van soortgelijke recente projecten en plannen (windparken, 

elektriciteitslijnen) te beoordelen aan de hand van de methoden die in de richtsnoeren zijn beschreven (geraamde 

aanvullende sterftedrempel van 1-5 % van de normale jaarlijkse sterfte in de populatie (huidige natuurlijke en 

antropogene sterfte, zie 5.4.2)). 

• Om de cumulatieve-effectenbeoordeling pragmatisch te houden, worden de effecten van elke afzonderlijke geplande 

elektriciteitslijn en elk afzonderlijk windpark op lokale of regionale schaal beoordeeld. Meestal wordt de lokale schaal 

gebruikt. Voor overwinterende eenden bestaat de subregionale schaal bijvoorbeeld uit alle eenden in de gebieden die 

tijdens het hele winterseizoen ecologisch met elkaar zijn verbonden. Een beoordeling op grotere schaal is mogelijk 

wanneer de cumulatieve effecten toereikend kunnen worden berekend. Om de mogelijke significante gevolgen voor 

de integriteit van een Natura 2000-gebied (of netwerk van gebieden) te beoordelen, moet de populatie op kleinere 

schaal worden beoordeeld. In de toekomst kan een model op regionale schaal worden gebouwd om regelmatig de 

actuele cumulatieve effecten van alle windparken in Vlaanderen te beoordelen, bij voorkeur op basis van 

monitoringresultaten van operationele windparken. De output van het model kan worden gebruikt om de lokale of 

subregionale drempelwaarden te verbeteren. 

Bronnen: Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor 

risicoanalyse en monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 

Everaert J. (2017). Dealing with uncertainties in bird and bat population impact assessments for individually planned wind 

farms. Presentation at the Conference on Wind energy and Wildlife impacts (CWW), 6-8 september 2017, Estoril, 

Portugal. 

 

Casestudy 3-2 De Nederlandse aanpak van cumulatieve-effectenbeoordelingen voor windenergie op 
zee 

Nederland heeft besloten dat windparken op zee tegen 2023 in totaal 4 450 MW aan elektriciteit moeten opwekken en 

dat deze capaciteit tussen 2024 en 2030 tot in totaal 11 500 MW moet worden opgedreven. Ten tijde van de opstelling 

van dit document (2019) was slechts 1 000 MW geïnstalleerd of in opbouw. De toepasselijke besluiten zijn neergelegd 

in de “Routekaart windenergie op zee Nederland”, waarin een gedetailleerde ruimtelijke kaart en een tijdschema voor de 

aanleg van de nieuwe windparken zijn opgenomen. 
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Aangezien de cumulatieve effecten naar verwachting substantieel zullen zijn, heeft de Nederlandse overheid een “Kader 

Ecologie en Cumulatie” opgesteld om de ontwikkeling van windenergie op zee te ondersteunen. Dit kader biedt een 

leidraad voor de berekening van de cumulatieve effecten. Het wordt toegepast op alle ruimtelijke besluiten in verband 

met windenergie op zee, met inbegrip van de MEB en de passende beoordeling. Het is een levend instrument dat 

voortdurend wordt aangepast op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten en nieuwe gegevens. Het bestaat uit 

een hoofdrapport met de methodebeschrijving en een reeks deelrapporten met specifieke aandacht voor groepen 

receptoren (vogels, vleermuizen, zeezoogdieren). Deze deelrapporten verstrekken uitvoerigere methoden en modellen 

evenals de voorspelde resultaten op basis van de uitvoering van de routekaart. Onlangs werd daar een 

managementsamenvatting aan toegevoegd, waarin elk deelrapport wordt samengevat en wordt aangegeven onder welke 

voorwaarden de routekaart 2030 mogelijk is. 

 

Het kader wordt aangevuld met de resultaten van onderzoeksprogramma’s die vanaf 2010 werden ontwikkeld om 

kennishiaten op te vullen. 

 

De onlangs geactualiseerde berekeningen omvatten niet alleen de geplande windenergieprojecten in het Nederlandse 

deel, maar ook die in andere gebieden van de Noordzee. 

 

Het concept “potential biological removal” (PBR) wordt gebruikt als een aanvaardbare drempelwaarde om de cumulatieve 

effecten van windenergieprojecten op een aantal vogel- en vleermuissoorten alsook op bruinvissen te beoordelen. Voor 

trekvogels werd de PBR vergeleken met de gehele vliegroutepopulatie. Er werden berekeningen uitgevoerd en modellen 

opgesteld om het botsingsrisico van vogels en vleermuizen, het habitatverlies voor vogels en de gevolgen van 

onderwatergeluid voor bruinvissen te beoordelen. De resultaten werden omgezet in vergunningsvoorwaarden die moeten 

zijn vervuld in de nieuwe windparken op zee. Een voorbeeld van de voordelen die permanent onderzoek zowel voor 

projectontwikkelaars als de biodiversiteit opleveren, zijn de aangepaste vergunningsvoorwaarden om het botsingsrisico 

van vleermuizen te beperken. Dankzij nieuwe inzichten in de (geraamde) aantallen en het gedrag van de ruige 

dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), de migrerende vleermuissoort die vaak de Noordzee oversteekt, werd er op basis 

van verschillende milieuparameters een nieuwe reeks vergunningsvoorwaarden opgesteld. Door specifiek bepaalde 

voorwaarden toe te passen, wordt het verlies aan energieproductie door een stilstand verminderd (met 12 % voor een 

moderne windturbine) en is er ook een aanzienlijk lager sterfterisico. De nieuwe vergunningsvoorwaarden zijn onder 

meer: 

• Tijd van het jaar: van 25 augustus tot 10 oktober 

• Tijd van de dag: de gehele nacht van zonsondergang tot zonsopgang 

• Het weer: rekening houden met windrichting, windsnelheid en temperatuur (zie Tabel 3-1) 

• Wijzigen startsnelheid (cut-in speed): zie Tabel 3-1 (de combinatie van windrichting en temperatuur bepaalt de 

voorwaarden voor het opstarten of stilzetten van een windturbine). 

 

Daarbij moet worden beklemtoond dat de vergunningsvoorwaarden voor vleermuizen gebaseerd zijn op beperkte 

gegevens en professionele oordeelsvorming, onder meer waarnemingen van vleermuisactiviteit in verschillende 

milieuomstandigheden, met name windsnelheid. Aangezien bij vleermuizen zelden slachtoffers op zee worden 

opgetekend, is een directe monitoring van de doeltreffendheid van deze verzachtende strategie niet mogelijk. 

 
Tabel 3-1 Optimale stilstandvoorziening voor nieuwe windturbines op zee in Nederland 

 

Bron: https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/ en voor 

concretere gegevens over het onderzoek: Leopold et al., 2014. A first approach to deal with cumulative effects on birds 

and bats of offshore wind farms and other human activities in the Southern North Sea. IMARES Report C166/14 

(https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_an

d_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea). 

  

https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
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3.5 Omgaan met onzekerheden bij de beoordeling en vergunning van 
windenergieprojecten 

Tijdens de voorevaluatie en de passende beoordeling krijgen auteurs vaak te maken met heel wat 

onzekerheden. Deze kunnen als volgt worden ingedeeld (Bodde et al., 2018): 

• inherent, d.w.z. het is onmogelijk ze precies te kennen; 

• wetenschappelijk, d.w.z. onze huidige kennis is onvolledig of er is een groot betrouwbaarheidsinterval; 

• sociaal, d.w.z. er bestaat geen overeenstemming over de vraag welke informatie relevant of vereist is; 

• juridisch, d.w.z. het is onbekend welke informatie vereist is om te voldoen aan een wettelijke norm. 

 

Om de onzekerheid in elke categorie weg te werken, moet er doorgaans meer dan een aanpak worden 

toegepast. In het kader van een passende beoordeling zijn het doorgaans de inherente en wetenschappelijke 

onzekerheden die tot sociale en juridische onzekerheden leiden. Oplossingen vinden voor inherente en/of 

wetenschappelijke onzekerheid is vaak absoluut noodzakelijk om het beoordelingsproces doeltreffend te 

kunnen doorlopen (Casestudy 3-3). 

Dit is van cruciaal belang voor de besluitvorming, wanneer het aan de bevoegde nationale instanties is om in 

het licht van de conclusies van de passende beoordeling van de gevolgen van een plan of project voor het 

betrokken Natura 2000-gebied hun goedkeuring te hechten aan het plan of project. Zij kunnen hun 

goedkeuring pas geven nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het plan of project de natuurlijke 

kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Dit is het geval wanneer er wetenschappelijk gezien 

redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen zijn. Als er twijfel blijft bestaan, zal de 

bevoegde instantie de toestemming moeten weigeren. Bovendien ligt in het bij artikel 6, lid 3, tweede volzin, 

van de habitatrichtlijn vastgestelde toestemmingscriterium het voorzorgsbeginsel besloten. Zo kan op 

efficiënte wijze worden voorkomen dat de natuurlijke kenmerken van de beschermde gebieden worden 

aangetast als gevolg van plannen of projecten. Met een minder streng toestemmingscriterium zou de 

verwezenlijking van de doelstelling van bescherming van de gebieden waartoe deze bepaling strekt, niet even 

goed kunnen worden gegarandeerd. Er moet dus, overeenkomstig het voorzorgsbeginsel, worden 

aangetoond dat een plan of project geen negatieve gevolgen zal hebben, en niet dat er negatieve 

gevolgen zullen zijn. Hieruit volgt dat de passende beoordeling voldoende gedetailleerd en met redenen 

omkleed moet zijn om, op basis van de beste wetenschappelijke kennis ter zake, de afwezigheid van nadelige 

gevolgen aan te tonen (Europese Commissie, 2019, hoofdstuk 4.7.3). 

Kader 3-5 bevat een samenvatting van typische problemen met onzekerheid tijdens de procedure voor 

windenergieprojecten. De meest praktische handelwijze om tijdens de beoordeling van de significante 

gevolgen met onzekerheid om te gaan, is om in een zo vroeg mogelijk stadium van het plan- of 

projectprogramma na te gaan welke bronnen van onzekerheid er bestaan. Door contacten en overleg met de 

bevoegde nationale instanties en met belanghebbenden (zie hoofdstuk 3.6) kan er overeenstemming worden 

bereikt over een aanvaardbare manier om met deze onzekerheden om te gaan. 

Casestudy 3-3 Toepassing van het voorzorgsbeginsel in ruimtelijke windenergieplanning — 
Auerhoenders in het Zwarte Woud (Duitsland) (LIFE project: LIFE98_NAT_D_005087) 

Locatie: Zwarte Woud, Duitsland. 

 

Soort: Auerhoen (Tetrao urogallus) 

 

Uitdaging: gebrek aan kennis van de manier waarop windenergieprojecten de populatie van de soort zal bedreigen. 

 

Oplossing: dit gebrek aan kennis wordt gecompenseerd door optimaal gebruik te maken van de beschikbare kennis 

van de bedreigde soort. Door informatie over de huidige verspreiding, het habitatpotentieel voor de lange termijn en 

gemodelleerde soortspecifieke verspreidingspatronen stelselmatig te combineren met ecologische parameters uit 

gepubliceerde literatuur (namelijk omvang, kwaliteit, toegankelijkheid van de patches, huidig gebruik, functie en 

connectiviteit ervan), konden in het onderzoek gebieden worden aangewezen met verschillende functies en een 

verschillend belang voor het voortbestaan en de connectiviteit van de metapopulaties. Deze informatie werd ingevoerd 

in een ruimtelijk concept waarin vier gebiedscategorieën met verschillende gevolgen voor de ontwikkeling van 

windenergie werden afgebakend. In het concept werd de hoogste prioriteit gegeven aan gebieden die beantwoordden 

aan de ruimtelijke en functionele vereisten van een minimaal levensvatbare populatie, d.w.z. gebieden met de grootste 
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plausibiliteit van een bedreiging en de kleinste onzekerheid ten aanzien van het 

belang van de populatie, en dus met de sterkste rechtvaardiging van 

voorzorgsmaatregelen. 

 

Een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat deze noch te restrictief noch te 

permissief is. 

 

Deze werkzaamheden leverden de volgende aanbevelingen op voor de toepassing 

van het voorzorgsbeginsel op het terrein: 

voorzorgsmaatregelen moeten zijn gericht op de betrokken ecologische 

eenheid, d.w.z. op levensvatbare populaties en niet op lokale aanwezigheid of 

individuele dieren; 

de maatregelen moeten rekening houden met de populatiedynamiek, bv. 

schommelingen in de bezettingsgraad en de connectiviteit tussen de populaties, 

in plaats van louter uit te gaan van een momentopname van gegevens over de 

aanwezigheid; 

de maatregelen moeten gebaseerd zijn op een gedifferentieerde risicoschatting, 

met de geschatte waarschijnlijkheid en ernst van de bedreiging voor de 

populatie, en moeten leiden tot graduele implicaties of beperkingen met betrekking tot het beheer; 

de resultaten moeten garanderen dat ten minste de minimumeisen voor een levensvatbare populatie zijn vervuld, 

totdat meer kennis beschikbaar komt. 

Aangezien voorzorgsmaatregelen altijd een tussentijdse oplossing zijn, is het van cruciaal belang een en ander 

regelmatig te herzien op basis van geactualiseerde kennis. Dit zorgt er ook voor dat het voorzorgsbeginsel wordt 

bevorderd als een waardevolle en gerechtvaardigde grondslag voor het afwegen van ecologische risico’s bij de 

instandhoudings- en landschapsplanning. 

Bron: Braunisch V. et al., 2015. 

 

Kader 3-5 Voorbeelden van onzekerheid tijdens de planning en gunning van windenergieprojecten 

• De ligging van het plan of project: mogelijk is er vooraf weinig of niets bekend over het ecologische belang van de 

ligging van het plan of project; dit is vaak het geval op het niveau van de ruimtelijke ordening en als er geen 

kwetsbaarheidskaarten van wilde flora en fauna bestaan. 

• Trends in het projectontwerp: het projectontwerp evolueert doorgaans van technische haalbaarheid (bekend als “pre-

front end engineering design”) tot de bouw, waarbij tussen de twee fasen van het ontwerpproces de voorevaluatie en 

de beoordeling van significante gevolgen plaatsvinden. 

• Referentiegegevens: de gegevens zijn mogelijk onvolledig of onbestaand, zodat het noodzakelijk is een voldoende 

groot gebied te onderzoeken of er steekproeven te nemen (om niet alleen het gebied zelf maar ook het omgevende 

landschap te monitoren zodat functioneel aan elkaar gekoppelde habitats worden opgespoord, bv. roestplaatsen van 

vleermuizen), hetgeen belangrijke gegevens zoals ramingen van de abundantie/densiteit van de soort oplevert. 

• Prognostische modelparameters: mogelijk zijn er beperkte gegevens over belangrijke variabelen zoals de 

vlieghoogten van vogels, hun vlieg-/zwemsnelheden, dagelijkse activiteitenpatronen, drempelwaarden in verband met 

verdringing, sterftecijfers en de reacties van populaties op verstoring of sterfte. Ook zijn er mogelijk beperkte 

gegevens over landschappelijke en weersomstandigheden die van invloed zijn op de aanwezigheid van een soort en 

op de gevaren waaraan die soort (bv. vleermuizen) is blootgesteld. Wanneer er beperkte gegevens voorhanden zijn, 

moet worden uitgegaan van het oordeelsvermogen en de aannamen van deskundigen, die inherent onzeker zijn. 

• Voor gecombineerde plannen en projecten is het vaak onzeker welke ervan realistisch kunnen bijdragen tot de 

cumulatieve effecten (zie hoofdstuk 3.4 over de cumulatieve-effectenbeoordeling). Zo is het bijvoorbeeld doorgaans 

het geval dat passende beoordelingen voor verschillende projecten variëren op het gebied van de methoden voor 

gegevensverzameling, analysetechnieken en de aanpak om onzekerheid te beheersen. Het kan dan moeilijk zijn om 

de cumulatieve effecten met zekerheid kwantitatief te beoordelen. 

 

Een vaak voorkomende toepassing van het voorzorgsbeginsel is werken met worstcasescenario’s. Daarbij 

moet echter de nodige omzichtigheid worden betracht. De Commissie erkent het volgende: “Wanneer de 

beschikbare gegevens ontoereikend zijn of geen uitsluitsel geven, zou een voorzichtige aanpak met het oog 

op de bescherming van milieu, gezondheid of veiligheid kunnen bestaan in uitgaan van het ergste geval. Als 

dat vaak gebeurt, zal dat tot overdrijving van het reële gevaar leiden maar het geeft een zekere waarborg dat 

het risico niet zal worden onderschat.” (Europese Commissie, 2000). De “overdrijving van het reële gevaar” 

waarnaar de Commissie verwijst, is toe te schrijven aan het feit dat in veel gevallen stelselmatig de hoogste 
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raming van een onzekere component wordt gebruikt om de significantie te beoordelen. Als volgens het model 

bijvoorbeeld blijkt dat vijf tot tien zeezoogdieren van een bepaalde soort gehoorletsel oplopen (zie 

hoofdstuk 6.5), wordt er in de beoordeling van de significantie doorgaans van uitgegaan dat tien dieren 

gehoorschade oplopen. Nogmaals met het voorbeeld van zeezoogdieren en onderwatergeluid voor ogen, 

wordt er uitgegaan van de meest pessimistische aannamen wat betreft het geluidsniveau ten gevolge van het 

heien51 van funderingen, de duur van de bouw, de overdracht van dat geluid onder water, de blootstelling van 

zeezoogdieren en de voorspelde effecten op dieren. Uiteindelijk is het echter de bevoegde nationale instantie 

die de verantwoordelijkheid op zich neemt en besluit of het, in het licht van de voorgelegde bewijzen, zeker is 

dat er geen gerede wetenschappelijke twijfel bestaat over de afwezigheid van negatieve gevolgen voor de 

natuurlijke kenmerken van het gebied. 

Een andere vorm van onzekerheid heeft te maken met de ontwerpkenmerken van een project. Wanneer een 

nationale instantie een plan of project toestaat, moet zij een volledig inzicht hebben in de waarschijnlijk 

significante gevolgen. Als de nationale instantie van mening is dat de beschrijving van het plan of project 

voldoende onzekerheid bevat dat het geraamde significantieniveau van die gevolgen niet boven het niveau 

van de gerede wetenschappelijke twijfel ligt, moet zij meer details vragen of de aanvraag verwerpen. De in 

cCasestudy 3-4 beschreven aanpak geeft een voorbeeld van een manier waarop onzekerheid in het 

projectontwerp kan worden opgenomen in de beoordeling van de significante gevolgen en de bevoegde 

nationale instantie tegelijkertijd de zekerheid kan verschaffen die zij nodig heeft om het significantieniveau te 

beoordelen. 

Het is ook een goede praktijk om reeds in een vroeg stadium van de beoordeling van een plan of project vast 

te stellen wat naar verwachting aanvaardbaar en evenredig zal worden geacht in verband met de toepassing 

van het voorzorgsbeginsel. Daartoe kan het dienstig zijn om een werkgroep van deskundigen op te richten, 

bestaande uit de bevoegde nationale instantie, nationale deskundigen en andere belangrijke 

belanghebbenden. De werkgroep kan optimaal gebruikmaken van de beschikbare wetenschappelijke 

gegevens, nagaan waar er waarschijnlijk sprake zal zijn van onzekerheid en een aanpak overeenkomen die 

vergelijkbare situaties op dezelfde manier behandelt en noch te restrictief noch te permissief is. 

Aanhangsel C biedt een overzicht van benaderingen die als goede praktijk kunnen dienen om typische 

onzekerheden tijdens de beoordeling van windenergieprojecten weg te werken. 

Casestudy 3-4 De “Rochdale Envelope”: omgaan met onzekerheid in trends voor projectontwerpen 
— Toepassing op “Hornsea 3”, een windpark op zee van de firma Orsted 

De uitdaging 

Het Verenigd Koninkrijk heeft zich tot doel gesteld in 2030 een derde van zijn energie uit wind op zee te halen. 

Tegelijkertijd streeft het VK ernaar de kostprijs van elektriciteit voor de consumenten te verlagen. Het huidige proces 

vanaf de voorbereiding van de aanvraag tot de bouw kan lang duren en de technologie die ontwikkelaars kunnen 

gebruiken, evolueert snel. Bijgevolg streven ontwikkelaars in hun toegestane ontwerpen naar flexibiliteit, zodat ze de 

zuinigere en doeltreffendere technologie kunnen gebruiken die beschikbaar is op het ogenblik van de bouw, die mogelijk 

een paar jaar nadat de toestemmingsprocedure werd opgestart, begint. 

 

Een oplossing 

De ontwerp-envelop die bekendstaat als de “Rochdale”-aanpak, biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om in hun 

toestemmingsaanvragen in te spelen op nieuwe technologieën en de kwestie van onzekerheid in de ontwerpparameters 

(bv. specificaties van de turbines, funderingstype) al enigszins op te vangen tijdens de aanvraagprocedure. In deze 

aanpak is de toestemming gebaseerd op een reeks (een “envelop”) mogelijke ontwerpen. Het gebruik van een ontwerp-

envelop in de planning werd voor het eerst getoetst in drie Engelse rechtszaken [R. v Rochdale MBC ex parte Milne 

(No 1), R. v Rochdale MBC ex parte Tew, 1999 en R. v Rochdale MBC ex parte Milne (No 2), 2000], vandaar de benaming 

“Rochdale Envelope” (Infrastructure Planning Commission, 2011). 

 

De aanpak met een ontwerp-envelop werd gebruikt bij de meeste aanvragen voor windparken op zee in het VK. Gezien 

de complexe aard van windparkprojecten op zee wordt erkend dat veel gegevens van een voorgesteld plan nog onbekend 

zijn voor de aanvrager op het ogenblik dat hij de aanvraag indient. Daartoe behoren mogelijk: 

• de exacte ligging en configuratie van de turbines en de bijbehorende ontwikkeling; 

• het funderingstype; 

                                                      

51 Heien betekent dat er een funderingspaal in de grond wordt gedreven zonder dat de bodem eerst wordt uitgegraven. 
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• de precieze hoogte van de turbine; 

• het kabeltype en -traject; en 

• de exacte ligging van de onderstations op zee en/of op het land. 

 

Praktische/technische overwegingen 

De belangrijkste kwestie die een bevoegde nationale instantie in overweging neemt voordat zij al dan niet toestemming 

verleent voor een windenergieproject dat gebaseerd is op een envelop in plaats van op een specifiek ontwerp, houdt 

verband met de milieueffecten. Vanuit het oogpunt van de milieueffecten moet de aanvrager garanderen dat de verrichte 

MEB en passende beoordeling zijn uitgegaan van het ergste geval wat betreft het ontwerp, binnen de verschillende 

mogelijkheden van de ontwerp-envelop. De worstcasescenario’s variëren volgens effectbeoordelingstype en kunnen de 

MEB en passende beoordeling complex maken. Het is van bijzonder belang dat mensen die tijdens de 

toestemmingsprocedure worden geraadpleegd, de beschouwde mogelijkheden begrijpen en inzicht hebben in de 

consequenties voor de beoordeling van de significante gevolgen. 

 

Voordelen 

De aanpak met de ontwerp-envelop biedt flexibiliteit tijdens de ontwerpfase en de fase die voorafgaat aan de planning 

van windenergieprojecten op zee. Bovendien bestaat er een zekere mate van vrijheid om de windturbineparameters vóór 

de bouw nog te optimaliseren. Het is een beproefde en aanvaardbare aanpak voor toestemmingsprocedures wanneer er 

onzekerheid bestaat over het definitieve ontwerp van een project, en er is een vaste procedure voor het waarborgen van 

een robuuste beoordeling van de significante gevolgen. 

 

Casestudy: windpark op zee “Hornsea 3” van de firma Orsted 

Orsted Power (UK) Ltd. (hierna Orsted) bevordert, in naam van Orsted Hornsea Project Three (UK) Ltd., de ontwikkeling 

van het windpark op zee “Hornsea Project Three” (hierna Hornsea Three). Hornsea Three zal bestaan uit maximaal 

300 turbines met een capaciteit van ongeveer 2,4 GW. De uiteindelijke capaciteit van het project zal worden berekend 

op basis van de beschikbare technologie die in de ontwerp-envelop is vastgesteld. In de milieuverklaring waarmee de 

MEB-procedure werd opgestart, zijn voor tal van technische parameters de maximale ontwerpparameters bepaald. In de 

tabel hieronder wordt daarvan een voorbeeld gegeven. 

 

 
 

In dit vroege stadium van het ontwikkelingsproces voor Hornsea Three is de projectomschrijving indicatief en is de 

“envelop” zodanig ontworpen dat er voldoende flexibiliteit wordt geboden voor eventuele verdere aanpassingen tijdens 

de gedetailleerde uitwerking van het ontwerp, na de toestemming. De milieuverklaring vermeldt daarom een reeks 

mogelijkheden en parameters waarvoor de waarden zijn vermeld. Om buitensporige behoudendheid in de beoordelingen 

te voorkomen, zijn de parameters die tijdens alle milieueffectbeoordelingen (MEB’s) worden beoordeeld geen combinatie 

van de maximale ontwerpparameters voor elk onderdeel. In de MEB wordt bijvoorbeeld niet zowel het maximumaantal 

turbines beoordeeld als de parameters in verband met het grootste turbinetype in de envelop, aangezien dit geen 

haalbaar scenario is. In plaats daarvan wordt het maximale ontwerpscenario gekozen per receptor en per effect, waarbij 

naar een hele reeks scenario’s wordt gekeken en de fysieke omvang van de turbines in verband wordt gebracht met hun 

aantal en de omvang van de bijbehorende infrastructuur, zoals turbinefunderingen. In deze scenario’s wordt doorgaans 

uitgegaan van hetzij het maximumaantal turbines met het kleinste turbinetype, hetzij de parameters van de grootste 

turbines in de envelop met minder turbines. 

Bron: 

• Infrastructure Planning Commission (IPC), 2011. 

• Hornsea Project Three Offshore Wind Farm — Environmental Statement: Chapter 3: Project Description (May 2018) 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-

HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf 

• Rowe, J., et al., 2017. 

• United States Department of the Interior Bureau of Ocean Energy. Management Office of Renewable Energy Programs. 

Draft Guidance Regarding the Use of a Project Design Envelope in a Construction and Operations Plan 12 January 

2018 https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/ 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/
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3.6 Inspraak van het publiek en betrokkenheid van 
belanghebbenden 

Inspraak van het publiek is juridisch ingebed in de MEB- en SMB-procedure. In recente uitspraken heeft het 

Hof van Justitie van de Europese Unie verduidelijkt dat inspraak van het publiek ook deel uitmaakt van de 

passende beoordeling (zie Kader 3-6). 

Kader 3-6 Inspraak van het publiek in de procedure uit hoofde van artikel 6, lid 3, van de 
habitatrichtlijn en in de MEB- en de SMB-richtlijn 

Inspraak van het publiek in de procedure van artikel 6, lid 3. 

Volgens de formulering van artikel 6, lid 3, moet tijdens de toestemming voor plannen of projecten die een passende 

beoordeling vereisen, de mening van het publiek uitsluitend worden gevraagd “in voorkomend geval”. Het Hof heeft 

echter in een arrest op basis van de vereisten van het Verdrag van Aarhus, waarbij alle lidstaten uit eigen hoofde 

verdragsluitende partijen zijn, verduidelijkt dat het betrokken publiek, met inbegrip van erkende ngo’s op het gebied van 

milieubescherming, het recht heeft aan de toestemmingsprocedure deel te nemen. Dit recht houdt met name in 

“‘gedurende de milieu-besluitvorming doeltreffend’ deel te nemen, door ‘schriftelijk of, indien van toepassing, tijdens 

een hoorzitting of onderzoek met de verzoeker, alle opmerkingen, informatie, analyses of meningen naar voren te 

brengen die het relevant acht voor de voorgestelde activiteit’” (C-243/15). 

 

Wanneer de passende beoordeling wordt gecoördineerd of tezamen met een MEB/SMB verloopt, kan zij de bepalingen 

uit hoofde van die richtlijnen volgen. 

 

Inspraak van het publiek uit hoofde van de MEB-richtlijn 

Preambule van de richtlijn: 

• Werkelijke inspraak bij het nemen van beslissingen biedt het publiek de gelegenheid zijn mening en bezorgdheid die 

van belang kunnen zijn voor die beslissingen, te uiten en stelt de besluitvormers in staat daarmee rekening te houden, 

hetgeen de verantwoording en de transparantie van de besluitvorming vergroot en bijdraagt tot de bewustheid bij het 

publiek van milieuvraagstukken en steun aan de genomen beslissingen. 

• Inspraak, waaronder inspraak van verenigingen, organisaties en groepen, in het bijzonder niet-gouvernementele 

organisaties die de milieubescherming bevorderen, moet derhalve worden aangemoedigd, onder meer door het 

stimuleren van scholing van het publiek op milieugebied. 

• Een van de doelstellingen van het Verdrag van Aarhus is het waarborgen van rechten inzake inspraak in 

besluitvorming in milieuaangelegenheden teneinde bij te dragen tot de bescherming van het recht in een milieu te 

leven dat passend is voor persoonlijke gezondheid en welzijn. Artikel 6 van het Verdrag van Aarhus voorziet in 

inspraak in besluiten betreffende niet-vermelde activiteiten welke aanzienlijke effecten op het milieu kunnen hebben. 

 

Artikel 6, lid 2: Om de rechten van het publiek inzake inspraak in de besluitvormingsprocedures te waarborgen, wordt 

het publiek in kennis gesteld door openbare kennisgevingen of op een andere passende wijze, bijvoorbeeld met 

elektronische middelen, indien beschikbaar, in een vroeg stadium van de in artikel 2, lid 2, bedoelde 

milieubesluitvormingsprocedures en uiterlijk zodra redelijkerwijs informatie kan worden verstrekt [zie meer informatie in 

https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm]. 

 

Inspraak van het publiek uit hoofde van de SMB-richtlijn 

Preambule van de richtlijn: 

Om bij te dragen tot een doorzichtiger besluitvorming en om ervoor te zorgen dat de voor de beoordeling verstrekte 

informatie volledig en betrouwbaar is, is het nodig te bepalen dat de voor de relevante milieuaspecten bevoegde 

autoriteiten alsmede het publiek in de loop van de beoordeling van de plannen en programma’s worden geraadpleegd 

en dat er passende tijdschema’s worden vastgesteld met voldoende tijd voor raadpleging en het uiten van meningen. 

 

Artikel 6, lid 4: De lidstaten bepalen het publiek als bedoeld in lid 2, met inbegrip van het publiek dat door het 

besluitvormingsproces in het kader van deze richtlijn wordt of kan worden geraakt dan wel er belang bij heeft, met 

inbegrip van de relevante niet-gouvernementele organisaties, zoals organisaties die milieubescherming bevorderen en 

andere betrokken organisaties. 

 

De juridische naleving van de raadplegingsstappen vermeld in Kader 3-6 moet zijn gebaseerd op 

benaderingen die als goede praktijk kunnen dienen voor het betrekken van belanghebbenden bij het 
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besluitvormingsproces. Een beoordeling die de betrokken gemeenschappen en geïnteresseerde 

belanghebbenden vanaf een vroeg stadium op een transparante, respectvolle en verantwoorde manier blijft 

betrekken, verslag uitbrengt over de resultaten van de raadpleging en duidelijk aangeeft waar er al dan niet 

maatregelen zijn genomen in verband met punten van zorg die de belanghebbenden naar voren hebben 

gebracht, zou geacht worden te voldoen aan de internationale goede praktijk (Brownlie en Treweek, 2018). 

Raadplegingen van deskundigen, betrokken instanties, ngo’s, mogelijk getroffen groepen of het grote publiek 

kunnen de beschikbare milieu-informatie verbeteren voor degenen die de passende beoordeling verrichten en 

voor besluitvormers (bv. door milieueffecten aan te wijzen of door geschikte verzachtende maatregelen te 

ontwerpen), en kunnen helpen bij het beperken van potentiële conflicten en vertragingen. 

Raadplegingen van de betrokken instanties, biodiversiteitsdeskundigen en belanghebbenden tijdens de in 

artikel 6, lid 3, vastgestelde procedures zullen de informatievergaring mogelijk maken en ervoor zorgen dat 

alle relevante gegevens en deskundige adviezen beschikbaar zijn en in overweging zijn genomen. Instanties 

voor natuurbehoud en sectorale instanties dienen tijdens de beoordelingsprocedure samen te werken om te 

garanderen dat de passende beoordeling gebaseerd is op de beste beschikbare informatie en ervaringen en 

dat alle relevante aspecten correct in aanmerking zijn genomen. 

De raadplegingen kunnen ook op intersectoraal niveau worden georganiseerd. Gecoördineerde raadpleging 

van belanghebbenden, met name tussen projecten voor wind-/zonne-energie en het elektriciteitsnet, kunnen 

leiden tot innovatieve praktijken, creatieve benaderingen en een grotere flexibiliteit om in te spelen op de 

punten van zorg en de eisen van de burgers, aangezien de publieke aanvaarding van windenergie bijvoorbeeld 

moet worden gekoppeld aan de publieke aanvaarding van elektriciteitsnetten. 

Kader 3-7 geeft een samenvatting van de belangrijkste beginselen van doeltreffende raadpleging en 

betrokkenheid van belanghebbenden. 

Kader 3-7 Richtsnoer betreffende doeltreffende raadpleging en betrokkenheid van 
belanghebbenden (bewerkt op basis van Europese Commissie, 2018b) 

Timing van deelname door belanghebbenden. De belanghebbenden moeten in de vroegste fasen van de planning 

van windenergieprojecten worden betrokken, zodat relevante milieugegevens kunnen worden gebruikt wanneer er 

alternatieve locaties worden overwogen. Het opmaken van kwetsbaarheidskaarten voor wilde flora en fauna, aangevuld 

met actuele informatie van plaatselijke deskundigen en andere belanghebbenden, is de beste manier om met kennis 

van zaken te beslissen over de plaatsing. Het overleg met de belanghebbenden moet tijdens de volgende fasen van de 

planning en toestemming worden voortgezet. In het algemeen zal een vroegtijdige raadpleging van de 

belanghebbenden ertoe leiden dat aan de besluitvormers milieugegevens van betere kwaliteit worden verstrekt, dat er 

minder misverstanden bestaan die kunnen uitmonden in mogelijke conflicten en vertragingen, en dat de projecten 

breder worden geaccepteerd met een groter gevoel van lokale inbreng (Europese Commissie, 2018b). 

 

Bepaling van de relevante belangengroepen. De bepaling van de relevante belangengroepen of belanghebbenden 

is cruciaal voor het welslagen van de publieke betrokkenheid, ongeacht of het gaat om beleid, een plan, een programma 

(bv. van sectorale of regionale aard) of een project. Relevante belanghebbenden in het kader van de planning en 

gunning van windenergieprojecten zijn: 

• instanties die belast zijn met ruimtelijke ordening, beleid inzake hernieuwbare energie, natuurbehoud, 

landschapszorg; 

• deskundigen, met name plaatselijke deskundigen en ngo’s met deskundigheid op het gebied van de lokale 

biodiversiteitswaarden, maar ook deskundigen op het gebied van biodiversiteitseffectbeoordelingen, met name in 

verband met windenergie (adviseurs, academische wereld); 

• de windenergiesector: de sector zelf beschikt over de praktische knowhow en ervaring met het aanleggen en 

exploiteren van windparken en heeft vaak zeer relevante inzichten verworven in de doeltreffendheid van verzachtende 

maatregelen; 

• het algemene publiek. 

 

Op nationale of regionale schaal is het nuttig multistakeholderplatformen op te richten, zodat de belanghebbenden als 

partners kunnen samenwerken met de overheid, de windenergiesector en ngo’s, met als doel informatie te verzamelen 

en uit te wisselen op basis waarvan er uiteindelijk protocollen kunnen worden opgesteld. Deze aanpak wordt gehanteerd 

in Duitsland en Frankrijk (zie Casestudy 3-5 en Casestudy 3-6). 
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Keuze van de juiste vorm van communicatie en raadpleging. Het publiek kan op allerlei manieren bij een plan of 

project worden betrokken, variërend van het simpelweg verspreiden van informatie tot raadpleging en volledige 

deelname aan het besluitvormingsproces: 

• voorlichting: verstrekking van informatie door de promotor aan het publiek (eenrichtingsverkeer); 

• raadpleging: uitwisseling van informatie tussen de promotor en het publiek (tweerichtingsverkeer), waarbij het publiek 

de gelegenheid krijgt zijn mening te geven en de promotor kan antwoorden; 

• inspraak: uitwisseling van informatie en ideeën (tweerichtingsverkeer), waarbij de promotor en het publiek 

gezamenlijk analyses maken en de agenda bepalen, en het publiek en de belanghebbenden via consensus over de 

hoofdpunten op vrijwillige basis deelnemen aan het besluitvormingsproces inzake het ontwerp en het beheer van het 

project. 

 

Uiteraard is participerende planning de aanbevolen aanpak, aangezien inspraak de enige manier is waarop de 

belanghebbenden zinvol bij het project worden betrokken. Bovendien moet dit gehele proces transparant en open 

verlopen, moet de taal begrijpelijk zijn en moeten de gegevens op verzoek aan het publiek worden bekendgemaakt. 

 

De volgende twee casestudy’s beschrijven enkele goed opgezette nationale structuren voor de samenwerking 

met verschillende belanghebbenden op het gebied van windenergie in Duitsland en Frankrijk. In andere landen 

worden specifieke onderzoeksprogramma’s opgezet in verband met windenergie en biodiversiteit. Dat is onder 

meer het geval in Zweden52, België53 en Nederland54. 

Casestudy 3-5 Samenwerking tussen verschillende belanghebbenden in Duitsland 

In Duitsland bestaan er goede voorbeelden van samenwerking tussen belanghebbenden op nationaal niveau, zowel voor 

windenergieprojecten op zee als op het land. 

 

De volgende op nationaal niveau vastgelegde goede procedures worden gevolgd om overwegingen in verband met de 

biodiversiteit te integreren in de planning en vergunning van windparken: 

• vaststelling van een combinatie van vijf hoogwaardige criteria (drempelwaarden) met betrekking tot de significantie van 

de gevolgen van windenergie voor de biodiversiteit; 

• organisatie en coördinatie van research en monitoring, met name van vogels en vleermuizen, voornamelijk voor 

windenergieprojecten op zee; 

• ontwikkeling van en adviesverlening betreffende methodologieën voor zowel de particuliere als de openbare sector om 

de gevolgen voor vleermuizen, vogels en zeezoogdieren te beoordelen en te beperken; 

• organisatie van conferenties en workshops alsook deelname aan internationale evenementen, met name door 

agentschappen voor natuurbehoud en verenigingen die zich bezighouden met hernieuwbare energiebronnen. 

 

Op zee 

Het federaal agentschap voor zeescheepvaart en hydrografie (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) is 

een belangrijke maritieme dienstverlener in Duitsland die een brede reeks diensten verleent, onder meer 

milieubescherming, monitoring van het mariene milieu, en maritieme ruimtelijke planning in de Duitse exclusieve 

economische zone (EEZ). Het agentschap is belast met de goedkeuring van vergunningsaanvragen voor maritieme 

windparken en pijpleidingen. 

Het BSH heeft verschillende normen voor milieuonderzoek van zeezoogdieren opgesteld, evenals technische vereisten 

en bouwvoorschriften. Deze normen werden ontwikkeld door vertegenwoordigers van federale agentschappen, de 

offshorewindindustrie, adviesbureaus, ngo’s en onderzoeksinstellingen. Het BSH heeft de volgende normen 

gepubliceerd55: Standaardonderzoek van de effecten van windturbines op zee op het mariene milieu (StUK 4), met de 

afzonderlijke onderdelen: 

• Meetinstructies voor de monitoring van onderwatergeluid 

• Windparken op zee — prognoses voor onderwatergeluid, minimumeisen voor documentatie 

• Meetvoorschrift voor de kwantitatieve bepaling van de doeltreffendheid van geluidsbeperkende maatregelen 

• Studie voor de evaluatie van de ijking van C-POD-apparatuur ter opsporing van de vocalisaties van zeezoogdieren 

(uitsluitend in het Duits) 

                                                      

52 http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-
work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/ 

53 https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/windfarms/ 
54 https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/ 
55 https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Auswirkungen-

Offshore-Windenergieanlagen-Meeresumwelt.html 

http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/windfarms/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Auswirkungen-Offshore-Windenergieanlagen-Meeresumwelt.html
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Auswirkungen-Offshore-Windenergieanlagen-Meeresumwelt.html
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• Onderzoek van het benthos, de biotoopstructuur en de biotooptypen in het kader van de aanleg van kabelgoten 

voor de aansluiting van windparken op zee (uitsluitend in het Duits) 

• Standaardontwerp: minimumeisen betreffende het bouwontwerp van offshoreconstructies in de EEZ. 

 

Er is een standaardprocedure voor de referentiemonitoring van het mariene milieu (voordat een project wordt 

goedgekeurd) en voor de verplichte monitoring tijdens de aanleg en exploitatie van een windpark. Gedurende twee jaar 

voordat het windpark wordt aangelegd, moeten referentiestudies worden verricht. Als er tussen het einde van de 

referentiestudies en de start van de aanleg meer dan vijf jaar zijn verstreken, moeten er opnieuw gedurende twee jaar 

volledige referentiemetingen worden verricht. 

 

Aan land 

Voor windenergieprojecten op het land is in Duitsland de non-profitorganisatie FachAgentur Windenergie (FA 

Windenergie) opgericht, bestaande uit de federale overheid, de deelstaten, de gemeenten, ondernemersorganisaties en 

verenigingen voor natuurbehoud, en het bedrijfsleven. FA Windenergie brengt een groot aantal belanghebbenden samen 

en helpt hen omgaan met uitdagingen in het hele land door uitgebreide informatie-, onderzoeks- en kennisoverdracht. 

 

FA Windenergie heeft bijvoorbeeld een overzicht gepubliceerd van goede praktijken bij windenergieprojecten in bossen. 

Voor windpark Lauterstein in Göppingen heeft de samenwerking tussen alle belanghebbenden geleid tot positieve 

ervaringen voor de planning en uitvoering, zoals het verplaatsen van opslagruimten voor bouwonderdelen naar een plek 

buiten het bos, zodat er minder bomen hoefden te worden gekapt. 

Bron: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-

impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.fachagentur-

windenergie.de/ 

https://www.fachagentur-

windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf 

 

Casestudy 3-6 Samenwerking tussen verschillende belanghebbenden in Frankrijk 

Het nationaal programma inzake windenergie en biodiversiteit (“Programme éolienne et biodiversité”) is een heel goed 

voorbeeld van de samenwerking van belanghebbenden op nationaal niveau. De partners van het programma waren het 

Franse ministerie, Birdlife (de plaatselijke organisatie LPO — Ligue pour la Protection des Oiseaux) en de particuliere 

sector. De LPO stond in voor de technische coördinatie en een stuurgroep waarbij alle partners betrokken waren, zorgde 

voor toezicht op het programma. 

 

Het programma heeft tot doel overwegingen in verband met de biodiversiteit te integreren in de planning en vergunning 

van windparken, zowel op het land als op zee. Daartoe werden zowel op nationaal als lokaal niveau een aantal 

maatregelen getroffen, onder meer: 

• vaststelling van hoogwaardige criteria (drempelwaarden) om de gevolgen van windenergie voor de biodiversiteit, met 

name vogels en vleermuizen, te beoordelen; 

• structurele toetsing van effecten door de oprichting van een permanent nationaal waarnemingscentrum voor de 

beoordeling van de gevolgen voor vogels en vleermuizen; 

• organisatie en coördinatie van onderzoek (zie onderstaande link) en monitoring, met name in verband met vogels en 

vleermuizen; 

• ontwikkeling van methodologieën voor de particuliere en de openbare sector, en advies over deze methodologieën, en 

het bijhouden van een technische bibliotheek ter zake; 

• organisatie van conferenties en workshops alsook deelname aan internationale evenementen; 

• opstellen en verstrekken van algemene of technische informatie aan geïnteresseerde belanghebbenden, onder meer 

het algemene publiek. 

 

De Franse autoriteiten sporen de belanghebbenden ertoe aan reeds in een vroeg stadium te vergaderen, nog zelfs 

voordat de vergunningsaanvraag voor een project is ingediend. De Franse regelgeving maakt het mogelijk dat er reeds 

in een vroeg stadium met de belanghebbenden wordt overlegd en dat dossiers in een zeer vroeg stadium worden 

geblokkeerd (wat tijd en geld bespaart als er sprake is van aanvragen die nergens toe leiden). Deze vroege stappen 

mogen niet worden verward met de openbare raadpleging die in het kader van de toestemmingsprocedure is vereist, 

zodra de toestemmingsaanvraag bij de overheid is ingediend. 

Bron: 

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/ 

https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/ 

 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/
https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/
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4. STRATEGISCHE PLANNING 

4.1 Algemene informatie 

4.1.1 Strategische planning in het algemene kader van windenergie 

Om de belangen van de wilde flora en fauna te kunnen verzoenen met de noodzaak om het aandeel 

hernieuwbare energie te verhogen, moet er op strategische wijze nieuwe infrastructuur worden gepland die 

op een groot geografisch gebied zal worden aangebracht. Strategische planning zal ook een goede grondslag 

vormen voor de beoordeling van vergunningsaanvragen binnen de uiterste termijnen die zijn vastgelegd in 

Richtlijn (EU) 2018/2001, de herziene richtlijn hernieuwbare energie, namelijk twee jaar voor nieuwe 

elektriciteitscentrales en een jaar voor repowering. 

Zoals bepaald in Verordening (EU) 2018/199956, moeten de lidstaten nationale energie- en klimaatplannen 

opstellen aan de hand waarvan zij hun geplande bijdragen tot het 2030-streefcijfer van de EU voor 

hernieuwbare energie zullen verwezenlijken. Voorts moeten de lidstaten volgens artikel 15, lid 7, van de 

herziene richtlijn hernieuwbare energie (2018/2001) hun potentieel inzake energie uit hernieuwbare bronnen 

beoordelen. Die beoordeling bevat, “in voorkomend geval”, “een ruimtelijke analyse van gebieden die geschikt 

zijn voor installaties met een laag milieurisico”. De nationale energie- en klimaatplannen moeten dus de 

grondslag vormen voor ruimtelijke plannen op nationale en/of regionale schaal of ze moeten er op zijn minst 

informatie voor aandragen. Het ruimtelijke plan kan alle typen hernieuwbare energie omvatten, maar het kan 

ook uitsluitend zijn gericht op afzonderlijke sectoren, zoals de ontwikkeling van windenergie. De plannen 

moeten worden onderworpen aan een SMB om de gevolgen (met inbegrip van cumulatieve gevolgen) vast te 

stellen en te beoordelen, terwijl ook de kennishiaten en de behoeften aan onderzoek moeten worden 

aangewezen, evenals mogelijke alternatieve uitvoeringsmogelijkheden die de waarschijnlijk significante 

gevolgen vermijden of zoveel mogelijk beperken. 

Voor strategische planning is in dit verband een besluitvormingsproces noodzakelijk. Daarbij moet in eerste 

instantie worden bepaald of en in welke mate windenergieontwikkeling inderdaad het ecologisch, geografisch, 

sociaal en economisch geschiktste mechanisme is om de streefcijfers voor koolstofemissiereductie en 

hernieuwbare energie te behalen. Ten tweede moet de ruimtelijke planning van windenergieprojecten worden 

uitgevoerd. Windenergie wordt weliswaar beschouwd als een belangrijke hernieuwbare energiebron met een 

hoog groeipotentieel in de EU, maar de regionale omstandigheden kunnen gunstiger zijn voor andere 

technologieën of strategieën voor emissiereductie. Ruimtelijke planning omvat een breed scala van fysieke, 

sociaaleconomische en ecologische voorwaarden en vereisten om de locaties te bepalen die het geschiktst 

zijn voor hun doel. Bij de strategische planning van windenergieprojecten wordt niet alleen rekening gehouden 

met de windkarakteristieken, maar ook met de technische haalbaarheid van de aanleg (bv. de zeediepte, de 

toegankelijkheid van bergketens), de aansluiting op het elektriciteitsnet, de afstand tot menselijke 

nederzettingen, het landschap, bewoning, doelstellingen inzake natuurbehoud, enz. Al deze voorwaarden 

moeten in overweging worden genomen en kunnen van invloed zijn op de haalbaarheid en de uitvoering van 

windenergieprojecten. In deze richtsnoeren ligt de klemtoon op natuurbehoud. 

Kader 4-1 Elementen die een rol spelen bij de technische afbakening van de ontwikkeling van 
windenergie en bij overwegingen in verband met de kwetsbaarheid van wilde flora en fauna 

Technische en sociaaleconomische overwegingen inzake geschikte locaties voor windenergieprojecten: 

• windkarakteristieken (bv. snelheid, turbulentie, extreme windsnelheden, windschering, windstromingen); 

• toegang tot en capaciteit van de transmissie- en vervoersnetwerken voor elektriciteit; 

• karakteristieken en topografie van de bodem/zeebedding; 

• nabijheid van woongebieden; 

• beschikbaarheid van land/zeebodem en bestaand land-/zeegebruik; 

• nabijheid van bestaande luchtvaartcorridors (beperkingen van tiphoogte) en scheepvaartroutes; 

• regelgeving in verband met geluidsbeperking; 

• een veilige afstand bewaren ten opzichte van radar of luchthavens. 

 

                                                      

56 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN
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Kwetsbaarheid van wilde flora en fauna 

• De ligging van het Natura 2000-gebied, de ligging van gebieden die er functioneel aan gekoppeld zijn (bv. gebieden 

buiten Natura 2000-gebieden die belangrijk zijn omdat de soort waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen 

er foerageert) met inbegrip van vlieg-/trekroutes tussen Natura 2000-gebieden. 

• Andere nationaal/regionaal beschermde gebieden en andere gebieden/habitats die (mogelijk) belangrijk zijn voor 

beschermde soorten57. 

• De verspreiding58 van door de EU beschermde habitats en soorten, met bijzondere aandacht voor 

windenergiegevoelige soorten, zoals vleermuizen59, vogels60 en zeezoogdieren. 

• De staat van instandhouding61 van de natuurlijke habitats en/of populaties van de beschermde soorten en, indien 

kwetsbaarheidskaarten voor wilde flora en fauna op EU-niveau worden gebruikt, ook de staat van instandhouding 

op EU-niveau. 

 

De ruimtelijke planning van windenergieprojecten moet aan een SMB worden onderworpen en — tenzij de 

voorevaluatie heeft uitgesloten dat er zich waarschijnlijk significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden 

zullen voordoen — ook aan een passende beoordeling. De SMB is ook een goed raamwerk om de cumulatieve 

effecten te behandelen. Het gunnen van windparkprojecten waarvan de locatiekeuze is bepaald op grond van 

een solide strategische planning met zorgvuldige en vroegtijdige overwegingen inzake de biodiversiteit, zal 

veel vlotter verlopen dan wanneer de punten van zorg in verband met de biodiversiteit in windparkprojecten 

pas later in het proces worden behandeld. 

De beoordeling van een ruimtelijk plan maakt een beoordeling van de projecten die uit dat plan voortvloeien 

niet overbodig. Een ruimtelijk plan dient idealiter de locatiecategorieën te bepalen die geschikt zijn voor de 

ontwikkeling van windenergie, opgesomd in volgorde van belangrijkheid, gaande van locaties die geschikt zijn 

voor installaties met een laag milieurisico (volgens de doelstellingen van de natuurrichtlijnen) tot locaties voor 

installaties met een hoog milieurisico. In gebieden met uitzonderlijk hoge biodiversiteitswaarden zou dit zelfs 

kunnen leiden tot de afbakening van uitsluitingszones. Het ruimtelijk plan biedt gelegenheid tot vroegtijdige 

besprekingen met projectpromotoren om te garanderen dat een overwogen project oplossingen omvat voor 

alle aangewezen gevoelige kwesties, met name als het project zich bevindt in een gebied voor installaties met 

een hoog milieurisico. De beoordeling van een ruimtelijk plan in verband met windenergie moet ook 

richtinggevend zijn voor de beoordeling van projecten die uit dat plan voortvloeien doordat het wijst op 

belangrijke kennishiaten en op de reeks maatregelen die waarschijnlijk nodig zal zijn om significante nadelige 

gevolgen te vermijden of te beperken. Het is daarom van cruciaal belang dat de beoordeling van het ruimtelijke 

plan wordt ondersteund door referentiegegevens die stroken met de schaal van het ruimtelijke plan. Gegevens 

over de beoordeling van het ruimtelijke plan, met inbegrip van referentiegegevens, moeten beschikbaar 

worden gesteld aan de ontwikkelaars en andere belanghebbenden zodat de beoordeling van projecten 

gemakkelijker kan verlopen. 

4.1.2 Strategische planning voor windenergie op zee 

Twee richtlijnen zijn van bijzonder belang voor de uitrol van windenergieprojecten op zee met een laag 

milieurisico: Richtlijn 2014/89/EU tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning (de richtlijn 

maritieme ruimtelijke planning) en Richtlijn 2008/56/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire 

maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (kaderrichtlijn mariene strategie). De 

richtlijn maritieme ruimtelijke planning is erop gericht de duurzame groei van maritieme economieën, de 

duurzame ontwikkeling van mariene gebieden en het duurzame gebruik van natuurlijke mariene hulpbronnen 

                                                      

57 Hoewel deze richtsnoeren handelen over Natura 2000-gebieden, is het opmaken van kwetsbaarheidskaarten voor 
wilde flora en fauna een breder instrument dat niet tot die gebieden is beperkt. 

58 De verspreiding is vaak niet goed gekend (bv. vleermuizen). Potentiële habitats (bijvoorbeeld modelresultaten) 
kunnen ook worden opgenomen bij het opmaken van kwetsbaarheidskaarten voor wilde flora en fauna. 

59 Vleermuizen leven in een netwerk van functionele habitats en migreren dagelijks tussen roestplaatsen 
(kraamkolonies en zomerroestplaatsen) en foerageerhabitats; daarnaast kennen ze seizoensgebonden migratie 
tussen de regio waar de jongen worden geboren en die waar de vleermuizen overwinteren. 

60 Zie bijvoorbeeld de “Helgoland Paper” van de interregionale werkgroep van regionale agentschappen van de Duitse 
deelstaten voor het behoud van de vogelstand, waarin minimale afstanden worden aanbevolen tussen gebieden 
waar zich bepaalde vogelsoorten voordoen en windturbines 
(http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf). 

61 Zie “Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the ‘Habitats’ 
Directive” (https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf). 

http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf
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te bevorderen. Het belang van maritieme ruimtelijke planning wordt ook erkend door het North Seas Energy 

Forum62 en het interconnectieplan voor de energiemarkt in het Oostzeegebied63. 

Bij ruimtelijke planning moet een op het ecosysteem gebaseerde aanpak worden gehanteerd64
 
65 waarbij de 

ruimtelijke plannen van de lidstaten bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van de energiesector op zee, 

zeevervoer, visserij en aquacultuur, en het behoud, de bescherming en de verbetering van het milieu. Op 

regionaal zeeniveau wordt ten zeerste aanbevolen dat de lidstaten onderling samenwerken aan ruimtelijke 

planning en de beoordeling en monitoring van de (cumulatieve) gevolgen van windparken op zee. 

De lidstaten dienden de richtlijn uiterlijk op 18 september 2016 in hun nationale wetgeving om te zetten en de 

relevante instanties aan te wijzen. Ze moeten de maritieme ruimtelijke plannen met betrekking tot hun mariene 

wateren uiterlijk op 31 maart 2021 opstellen. De Europese Commissie heeft een informatiedocument 

opgesteld voor belanghebbenden en planologen waarin de richtlijn maritieme ruimtelijke planning wordt 

onderzocht in verband met de energiesectoren in 2015. Een stapsgewijze gids bij maritieme ruimtelijke 

planning werd gepubliceerd door Ehler & Douvere (2009), terwijl het online “European MSP Platform”66 

fungeert als doorgeefluik voor informatie en communicatie ter ondersteuning van alle lidstaten bij hun 

werkzaamheden om maritieme ruimtelijke planning toe te passen. De EU heeft richtsnoeren verstrekt over 

grensoverschrijdende samenwerking in maritieme ruimtelijke planning (Carneiro, 2017)67. Een van de 

doelstellingen van het MSP-platform is richtsnoeren verstrekken om potentiële conflicten tussen sectoren op 

te lossen. Het platform stelt bijvoorbeeld een aantal oplossingen voor om het conflict tussen windenergie en 

instandhouding te verzachten. Een daarvan is het in kaart brengen van gevoelige soorten en habitats op basis 

van het GIS om essentiële habitats te vermijden en een andere is de vaststelling van beschermde marine 

gebieden voor velerlei gebruik en windenergie op zee. 

De ruimtelijke behoeften van windenergieprojecten op zee omvatten de turbines, de kabelverbindingen tussen 

de turbines, converterstations, onderstations en de transmissiekabel die de elektriciteit naar het net op het 

land brengt. Omdat er een verbinding is tussen de infrastructuur op zee en die op het land, is het van essentieel 

belang dat in de maritieme ruimtelijke planning rekening wordt gehouden met de wisselwerkingen tussen land 

en zee. De Europese Commissie heeft eveneens richtsnoeren verstrekt inzake wisselwerkingen tussen land 

en zee in maritieme ruimtelijke planning (2018)68. 

De kaderrichtlijn mariene strategie heeft voornamelijk tot doel om tegen 2020 een goede milieutoestand van 

de mariene wateren van de EU te bereiken. In artikel 3 van de richtlijn wordt een goede milieutoestand 

gedefinieerd als “de milieutoestand van de mariene wateren wanneer deze tot ecologisch verscheiden en 

dynamische oceanen en zeeën leiden die schoon, gezond en gelet op hun intrinsieke omstandigheden 

productief zijn”. Een goede milieutoestand betekent dat de verschillende vormen van gebruik van de mariene 

hulpbronnen op een duurzaam niveau zijn en de continuïteit ervan voor de toekomstige generaties wordt 

veiliggesteld. Bovendien betekent een goede milieutoestand dat: 

 ecosystemen en de hydromorfologische (d.w.z. de structuur en toestand van de watervoorraden), 

fysische en chemische eigenschappen van de ecosystemen optimaal functioneren en hun veerkracht 

behouden tegenover door de mens teweeggebrachte milieuveranderingen; 

                                                      

62 Zie de beleidsverklaring over samenwerking tussen de Noordzeelanden op het gebied van energie — Steungroep 1 
over maritieme ruimtelijke planning; https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138 

63 Zie de EU-strategie voor de Oostzeeregio 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf 

64 Zie beleidsnota “Implementing the Ecosystem-Based Approach in Maritime Spatial Planning” (Versie: 25 oktober 
2018); https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf 

65 Zie “Guideline for the implementation of ecosystem-based approach in Maritime Spatial Planning (MSP) in the Baltic 
Sea area” van HELCOM; 
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20impl
ementation%20of%20ecosystem-
based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf 

66 https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp 
67 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1 
68 De werkzaamheden inzake maritieme ruimtelijke planning in het kader van de regionale samenwerking voor de 

Noordzee en de Oostzee (North Seas Energy Forum (https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-
forum) en BEMIP (https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-
interconnection-plan) zijn eveneens relevant. 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf
https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum
https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
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 door de mens veroorzaakte achteruitgang van de biodiversiteit wordt voorkomen en de biodiversiteit 

wordt beschermd; 

 door de mens in het mariene milieu ingebrachte stoffen en energie geen verontreinigingseffect 

teweegbrengen. Door de mens veroorzaakt lawaai moet verenigbaar zijn met het mariene milieu en 

de ecosystemen ervan. 

Om de lidstaten te helpen bij hun interpretatie van wat een goede milieutoestand in de praktijk betekent, zijn 

in bijlage I bij de richtlijn elf kwalitatief beschrijvende elementen uiteengezet die aangeven hoe het milieu eruit 

zal zien wanneer de goede milieutoestand is bereikt. In deze richtsnoeren worden meer bepaald de volgende 

beschrijvende elementen van de goede milieutoestand behandeld die relevant zijn voor windenergieprojecten 

op zee en de EU-natuurwetgeving:  

 Beschrijvend element 1. De biologische diversiteit wordt behouden. 

 Beschrijvend element 6. De integriteit van de zeebodem is zodanig dat de werking van het 

ecosysteem is gewaarborgd. 

 Beschrijvend element 7. Permanente wijziging van de hydrografische eigenschappen berokkent het 

ecosysteem geen schade. 

 Beschrijvend element 11. De toevoer van energie, waaronder onderwatergeluid, berokkent het 

ecosysteem geen schade. 

 

4.2 Kwetsbaarheidskaarten voor wilde flora en fauna gebruiken voor 
de strategische planning van windenergie 

4.2.1 Inleiding 

Kwetsbaarheidskaarten voor wilde flora en fauna worden erkend als een doeltreffend instrument om gebieden 

aan te wijzen waar de ontwikkeling van hernieuwbare energie nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor 

kwetsbare gemeenschappen van wilde planten en dieren en dus moet worden vermeden. Deze kaarten 

kunnen worden gebruikt om in een vroeg stadium van het planningsproces gebieden te identificeren waar zich 

ecologische gemeenschappen bevinden die gevoelig zijn voor windenergieprojecten. 

De Commissie heeft steun verleend aan een handleiding voor het opmaken van dergelijke kaarten, een 

praktisch instrument aan de hand waarvan de kwetsbaarheid van wilde flora en fauna voor hernieuwbare 

energie in de EU in kaart kan worden gebracht (zie aanhangsel D). Deze handleiding biedt een compleet 

overzicht van de datasets, methodologieën en GIS-toepassingen die nodig zijn om binnen een EU-kader 

doeltreffende benaderingen te ontwikkelen voor het opmaken van kwetsbaarheidskaarten. In de handleiding 

gaat de aandacht vooral uit naar soorten en habitats die worden beschermd door de natuurrichtlijnen van de 

EU, met bijzondere klemtoon op vogels, vleermuizen en zeezoogdieren. 

Kwetsbaarheidskaarten voor wilde flora en fauna dienen doorgaans om strategische-planningsbesluiten te 

onderbouwen tijdens de initiële fase waarin de locatie van de ontwikkeling wordt geselecteerd en zijn daarom 

bedoeld voor gebruik op landschapsschaal, vaak met regionale, nationale of multinationale reikwijdte. In die 

zin dienen kwetsbaarheidskaarten voor wilde flora en fauna in geen geval ter vervanging van de passende 

beoordeling voor het specifieke gebied in kwestie, die moet worden verricht zoals bepaald in artikel 6, lid 3, 

van de habitatrichtlijn, noch ter vervanging van de verplichte milieueffectbeoordelingen (MEB’s). Ze kunnen 

echter ook worden gebruikt tijdens MEB’s en na de toestemming om de microsituering en mogelijke 

beheersvoorschriften te onderbouwen. 

Kwetsbaarheidskaarten voor wilde flora en fauna maken gebruik van geografische informatiesystemen (GIS) 

om ruimtelijke en geografische gegevens te vergaren, te analyseren en weer te geven. Ze gebruiken ruimtelijke 

biodiversiteitsgegevens over soorten en/of gebieden. Meestal gebruiken ze bestaande datasets over 

biodiversiteit, maar soms worden er specifiek gegevens verzameld om een kwetsbaarheidskaart voor wilde 

flora en fauna te helpen opmaken. De meeste benaderingen behelzen meer dan een gewone weergave van 

ruimtelijke datasets — gebiedsgrenzen, activiteitsgebieden en gegevensrecords van soorten, geografische 

kenmerken — ze wijzen ook kwetsbaarheidswaarden toe die uit de gegevens worden afgeleid. Ze zijn 

voorspellend omdat ze een prognose geven van de potentiële kwetsbaarheid in een of meer gebieden, of in 

een breder landschap, op basis van de beste beschikbare gegevens en wiskundige en grafische modellen. 
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Kwetsbaarheidskaarten voor wilde flora en fauna hebben echter hun beperkingen. Ten eerste mogen ze niet 

worden gebruikt als instrument om geschikte alternatieve locaties aan te geven, aangezien dit ook afhankelijk 

is van verschillende andere beperkingen en voorwaarden. Ten tweede zullen bepaalde taxa onvermijdelijk 

lastiger te beoordelen zijn aan de hand van beperkte gegevens over hun verspreiding en onvolledige kennis 

over de manier waarop zij worden getroffen. Voor deze groepen zal een meer rudimentaire analyse en een 

interpretatie met grotere voorzorg noodzakelijk zijn. 

4.2.2 Voorbeelden van het opmaken van kwetsbaarheidskaarten voor 
wilde fauna en flora voor windenergieprojecten op het land en op 
zee 

Het opmaken van kwetsbaarheidskaarten voor wilde flora en fauna wordt doorgaans in verband gebracht met 

windenergie en het merendeel van de benaderingen bestond tot dusver uit het in kaart brengen van 

vogelgemeenschappen die gevoelig werden geacht voor de exploitatie van windparken (op het land en op 

zee). Voor andere soorten, zoals vleermuizen, is het lastiger om kwetsbaarheidskaarten doeltreffend te 

gebruiken, maar kunnen ze worden ingezet als onderdeel van een reeks instrumenten die helpen bij de 

strategische planning wanneer de onderbouwende gegevens aanwezig zijn. 

In dit hoofdstuk worden enkele beste praktijken toegelicht voor het toepassen van de opmaak van 

kwetsbaarheidskaarten in verband met windenergie op het land en op zee. Meer informatie over deze 

casestudy’s is te vinden in de handleiding over het opstellen van kwetsbaarheidskaarten voor wilde flora en 

fauna. 

Casestudy 4-1 behandelt de kwetsbaarheidskaart voor vogels en vleermuizen in Vlaanderen (België) in 

verband met windenergie, een van de weinige kwetsbaarheidskaarten waarin vogels en vleermuizen zijn 

gecombineerd. Casestudy 4-2 betreft de kwetsbaarheidskaart voor op thermiek zwevende vogels in verband 

met de ontwikkeling van windenergie in Thracië (Griekenland). Casestudy 4-3 stelt SeaMaST voor, een 

instrument voor het in kaart brengen van de kwetsbaarheid van zee- en kustvogels voor windparken op zee in 

de Engelse territoriale wateren. 

Casestudy 4-1 Kwetsbaarheidskaart voor vogels en vleermuizen in verband met windparken in 
Vlaanderen (België) 

Het doel van deze kwetsbaarheidskaart voor windparken bestaat erin aan te geven waar de plaatsing van windturbines 

in Vlaanderen risico’s kan inhouden voor vogels en vleermuizen. De kaart is bedoeld als hulp bij beoordelingen op het 

niveau van specifieke locaties en bij de strategische planning. Het is een voorbeeld van een kwetsbaarheidskaart voor 

verschillende soorten en toont aan hoe uiteenlopende groepen in een enkel instrument kunnen worden beoordeeld. 

 

De regio wordt ingedeeld in de vier categorieën hoog, gemiddeld en mogelijk risico, alsook laag risico/onvoldoende 

informatie. De kwetsbaarheidskaarten en bijbehorende richtsnoeren worden in Vlaanderen vaak gebruikt bij beslissingen 

over de locatiekeuze. Projectontwikkelaars en adviesbureaus gebruiken ze voor de strategische planning en als 

“uitgangspunt” voor uitvoerigere projectbeoordelingen op het niveau van een locatie. Lokale en regionale instanties 

hanteren deze kaarten met hetzelfde doel voor ogen en om te controleren of de projectontwikkelaars en adviesbureaus 

degelijk werk hebben geleverd. Hierbij moet worden benadrukt dat de lokale beoordeling voor gebieden met een hoog 

risico uitvoeriger moet zijn. Hoewel aspecten van de kaart specifiek samenhangen met de situatie in Vlaanderen, kunnen 

de beginselen gemakkelijk elders worden toegepast. 

 

Kwetsbaarheidskaart voor vogels 

Het instrument omvat een kwetsbaarheidskaart voor vogels die op GIS-gegevens is gebaseerd en bestaat uit negen 

thematische kaarten (bv. foerageer- en rustgebieden voor niet-broedende wilde vogels, seizoenstrekroutes) en een kaart 

die de habitat voorspelt. Deze lagen worden het best afzonderlijk onderzocht, maar kunnen ook op elkaar worden gelegd 

voor een overzicht van alle potentiële kwetsbaarheden. De op elkaar gelegde lagen vormen een synthesekaart die 

hieronder wordt weergegeven met de kwetsbaarheidscategorieën hoog (3) gemiddeld (2) en mogelijk risico (1), en met 

laag risico/onvoldoende gegevens (0). Deze kaart kan in detail worden geraadpleegd met behulp van een webapplicatie 

waarmee ook andere belangrijke kaarten kunnen worden geraadpleegd (zoals beschermde natuurreservaten, 

Natura 2000-gebieden, enz.). 
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Figuur 4-1 Synthesekaart van de kwetsbaarheid van vogels voor windturbines in Vlaanderen (rood: hoog risico; oranje: 
gemiddeld risico; geel: mogelijk risico; grijs: onvoldoende informatie) 

 

Kwetsbaarheidskaart voor vleermuizen 

De kwetsbaarheidskaart voor vleermuizen (zie Figuur 4-2) verschilt van de eerder besproken thematische kaarten voor 

vogels. De kaart is gebaseerd op de identificatie van een geschikte habitat (met behulp van luchtfoto’s en een inventaris 

van de vegetatie van het gebied), die werd gebruikt als voorspellende factor voor de aanwezigheid van vleermuizen. 

 

 
Figuur 4-2 Fragment van kwetsbaarheidskaart voor vleermuizen in Vlaanderen (oranje: risico; geel: mogelijk risico; grijs: 
onvoldoende informatie). 

 

Voor het opmaken van dit soort kaarten voor vleermuizen moeten wel twee belangrijke waarschuwingen in acht worden 

genomen. Ten eerste zijn de modellen voor de geschiktheid van habitats veel nauwkeuriger voor soorten die hun 

leefgebied beperken tot één habitat (dit zijn doorgaans de soorten die zijn opgenomen in bijlage II bij de habitatrichtlijn 

en die minder risico’s lopen ten gevolge van windenergieprojecten). Soorten die een hoger risico lopen, beperken hun 

leefgebied meestal niet tot één habitat, zijn dus breder verspreid, komen vaker voor en worden zelfs aangetroffen in 

habitats die voor vleermuizen niet optimaal worden geacht. In het Verenigd Koninkrijk wordt bijvoorbeeld een hoog 

percentage slachtoffers aangetroffen onder de gewone en kleine dwergvleermuizen op plaatsen die niet bepaald 

waardevol worden geacht voor vleermuizen (bv. hoogland zonder bomen of heggen) maar die wel geschikt zijn voor de 

ontwikkeling van windenergie. Ten tweede worden de habitatvoorspellingen weliswaar gecombineerd met gegevens 

zoals roestplaatsen om gebieden met verschillend risico te genereren, maar ontbreken in de praktijk gegevens in alle 

lidstaten. 

Bron: https://geo.inbo.be/windturbines/  

Achtergrondinformatie en richtsnoeren in het verslag: 

https://geo.inbo.be/windturbines/
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Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor risicoanalyse en 

monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 

Samenvatting (in het Engels) in de presentatie: Everaert (2018). Wind farm sensitivity map for birds and bats in Flanders 

(Belgium). Presentation at workshop to prepare an instructional toolkit outlining the development and implementation of 

Wildlife Sensitivity Mapping to inform renewable energy deployment in the EU, 22/10/2018, Brussels, Belgium. 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx 

 

Casestudy 4-2 Kwetsbaarheidskaart voor op thermiek zwevende vogels in verband met de 
ontwikkeling van windenergie in Thracië (Griekenland) 

De regio Thracië is van uitzonderlijke ornithologische waarde, aangezien er zich habitats bevinden die van Europabreed 

belang zijn, voornamelijk voor grote roofvogels en watervogels. Een groot deel van de regio is geselecteerd als 

prioriteitsgebied voor de ontwikkeling van windenergie, aangezien het ook een van de gebieden met de hoogste 

windcapaciteit op het Griekse vasteland is. Meer bepaald werden de regionale eenheid Evros en een deel van de eenheid 

Rodopi aangewezen als windprioriteitsgebied 1 (WPG 1) in het kader van het nationaal ruimtelijk plan voor hernieuwbare 

energie. WPG 1 bestrijkt ongeveer de helft van de Natura 2000-gebieden in de regio, met inbegrip van twee nationale 

parken, en overlapt met het activiteitsgebied van roofvogels in de regio. De helft van WPG 1 (53 %) valt binnen het 

kerngebied van de monniksgierpopulatie (Aegypius monachus) en omvat eveneens het strikt beschermde nationaal park 

Dadia. 

 

In een streven om de voorwaarden te bepalen die kunnen leiden tot de duurzame ontwikkeling van windparken in Thracië, 

heeft WWF Griekenland een voorstel opgesteld voor de selectie van de locatie van windparken in WPG 1 (WWF 

Griekenland 2008). Het voorstel bevat een kwetsbaarheidskaart voor op thermiek zwevende vogels die de overheid, 

investeerders en andere belanghebbenden de nodige informatie verschaft om degelijk onderbouwde besluiten te nemen. 

De kaart verdeelt de regio in twee categorieën op basis van de verspreiding van zeer kwetsbare vogelsoorten: 

“uitsluitingszones” en “zones met een sterkere bescherming”. Uitsluitingszones zijn plaatsen waar geen windparken 

mogen worden aangelegd. Zones met een sterkere bescherming zijn plaatsen waar wel windparken mogen worden 

aangelegd op voorwaarde dat er passende verzachtende maatregelen zijn getroffen. Op de algehele locatieselectie zijn 

kwetsbare gebieden voor kolonies van monniksgieren en vale gieren over de gebieden van zwarte ooievaars en nationale 

parken gelegd. 

 

Er werd een kwetsbaarheidskaart voor de monniksgierpopulatie opgemaakt, op basis van een systeem voor prioritaire 

instandhouding bestaande uit negen zones (zie Figuur 4-3). Dit omvat een kerngebied van fundamenteel belang 

(individuen brengen er gemiddeld 70 % van de tijd door), een niet-kerngebied en een randgebied (individuen brengen er 

minder dan 5 % van de tijd door). De kern- en niet-kerngebieden zijn verder naar prioriteit onderverdeeld in vier 

instandhoudingsgebieden, volgens het percentage van de populatie dat van elk gebied gebruikmaakte (1: < 25 %, 

2: < 50 %, 3: < 75 %, 4: > 75 %) op basis van de analyse van het activiteitsgebied van 19 gemerkte individuen. 

 

Dit model volgens het gebruik van het activiteitsgebied werd gecombineerd met een model volgens botsingsrisico om de 

cumulatieve botsingssterfte voor monniksgieren te kunnen voorspellen bij alle reeds in bedrijf genomen en voorgestelde 

windparken. Het model leverde vier verschillende gierontwijkingspercentages op. 

 

Op basis van een kwetsbaarheidskaart werd een ruimtelijk expliciete oplossing bedacht om te voldoen aan het nationale 

streefcijfer voor het benutten van windenergie met minimale instandhoudingskosten van minder dan 1 % populatieverlies, 

met dien verstande dat de populatiesterfte (5,2 %) veroorzaakt door operationele windparken in het kerngebied volledig 

zou worden gemitigeerd. Wanneer andere scenario’s zouden worden toegepast, zou de gierenpopulatie waarschijnlijk 

ernstig met uitsterven worden bedreigd. 

 

De bevindingen beklemtoonden dat het kerngebied van de populatie officieel moest worden aangewezen als een 

uitsluitingszone voor windparken, aangezien dat gebied van essentieel belang is voor het voortbestaan van de 

populatie. Ook bleek dit gebied vrijwel alle cumulatieve botsingssterfte van monniksgieren voor zijn rekening te nemen 

en was het ook belangrijk voor andere soorten die gemakkelijk met windparken in botsing komen. 

  

https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx
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Figuur 4-3 Windparken in verschillende toestemmingsstadia op een kwetsbaarheidskaart voor monniksgieren. Veel 
windparken bevinden zich in gebieden van fundamenteel instandhoudingsbelang (individuen brengen er gemiddeld 70 % 
van hun tijd door), zoals aangegeven op de kwetsbaarheidskaart met negen zones voor de monniksgier (Aegypius 
monachus) (uit Vasilakis et al., 2016). 

 

Hoewel de kwetsbaarheidskaart niet formeel werd goedgekeurd, wordt deze kaart toch gebruikt door ontwikkelaars en 

bevoegde instanties tijdens de ontwerp- en beoordelingsfase van windparkprojecten in Thracië. De kaart heeft geen 

wettelijke status maar wordt desondanks beschouwd als de degelijkste wetenschappelijke grondslag voor de planning. 

Bron: 

• Vasilakis D., Whitfield P., Schindler S., Poirazidis K. en Kati V., 2016. Reconciling endangered species conservation 

with windfarm development: Cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe; Biological 

Conservation 196 (2016) 10-17. 

• Vasilakis D, Whitfield P, Kati V., 2017. A balanced solution to the cumulative threat of industrialised wind farm 

development on cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe. PLoS ONE 12(2): 

e0172685.doi:10.1371/ journal.pone.0172685. 

 

Casestudy 4-3 SeaMaST (Seabird Mapping and Sensitivity Tool): een instrument om de effecten van 
windparken in de Engelse territoriale wateren te beoordelen 

Het GIS-instrument SeaMaST (Seabird Mapping and Sensitivity Tool) is bedoeld om het gebruik van zeegebieden door 

zee- en kustvogels in de Engelse territoriale wateren te documenteren en hun relatieve kwetsbaarheid voor windparken 

op zee in kaart te brengen. 

Het instrument maakt gebruik van gegevens van goede kwaliteit die zijn verzameld tijdens onderzoek op zee afkomstig 

uit twee belangrijke zeevogeldatabanken, namelijk European Seabirds at Sea (ESAS), een onderzoek vanaf de boot, en 

de datasets die met behulp van luchtfoto’s werden verzameld door WWT Consulting. Momenteel bevat het instrument 

informatie over 53 soorten uit de volgende families: Anatidae (eendachtigen), Gaviidae (duikers), Podicipedidae (futen), 

Procellariidae (stormvogels), Hydrobatidae (noordelijke stormvogeltjes), Sulidae (genten), Phalacrocoracidae 

(aalscholvers), Scolopacidae (strandlopers), Stercorariidae (jagers), Laridae (meeuwen), Sternidae (sternen) en Alcidae 

(alken). Er werd een model voor meting van de dichtheid per oppervlakte (DSM, density surface model) opgemaakt om 

de densiteit van deze zeevogels in de Engelse wateren in kaart te brengen tot 200 zeemijl in zee of tot aan de grens met 

de naburige territoriale wateren. 

 

Op basis van vier factoren die het instandhoudingsbelang weergaven (factoren a tot d) en op basis van zes aspecten 

van het gedrag van de soort, de zogenoemde “kwetsbaarheidsfactoren van de soort” (factoren e tot j), werden 

kwetsbaarheidsscores vastgesteld: status in verband met de vogelrichtlijn (a), percentage van de biogeografische 

populatie dat zich tijdens eender welk seizoen in Engeland/de Engelse wateren bevindt (b), overlevingspercentage van 
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volwassen individuen (c), in welke mate bedreigd in het VK (d), vlieghoogte (e), wendbaarheid tijdens het vliegen (f), het 

percentage tijd dat vliegend wordt doorgebracht (g), nachtelijke vliegactiviteit (h), verstoring door windparkconstructies, 

scheepvaart en helikopterverkeer (i), en habitatspecialisatie (j). 

 

Kwetsbaarheidsscores werden toegepast op de densiteitsfactor van elke soort in elke roostercel van 3 km bij 3 km om 

afzonderlijke en gecombineerde kwetsbaarheidskaarten op te maken voor botsingen en verdringing. 

 

 
Figuur 4-4 Voorbeelden van kwetsbaarheidskaarten voor windparken, afkomstig van SeaMaST 

 

Het SeaMaST-instrument gaat uit van een combinatie van hoogwaardige gegevens en beproefde methoden. Het heeft 

geleid tot een kwetsbaarheidskaart van goede kwaliteit voor zeevogels in de Engelse territoriale wateren. De methoden 

zouden kunnen worden uitgebreid naar andere regio’s en/of zouden elders toepassing kunnen vinden. 

Het instrument is kosteloos verkrijgbaar als GIS-bron bedoeld voor gebruik door de offshorewindindustrie en maritieme 

ruimtelijke planologen. Tot dusver werd het gebruik ervan bevorderd als hulpmiddel bij windparkontwikkeling en 

maritieme ruimtelijke planning. Hoewel de kaart niet formeel is opgenomen in het planningsproces, maken onder meer 

de overheid en ngo’s er regelmatig gebruik van. 

Bron: http://bit.ly/2xON74V 

4.3 Meervoudig gebruik van locaties voor windenergieprojecten 

 

Het landgebruik op locaties voor windenergieprojecten kan worden gecombineerd met andere economische activiteiten 

(bv. andere hernieuwbare energiebronnen, aquacultuur), of zelfs met projecten voor natuurbehoud of -herstel. Dat is een 

uitstekende manier om ruimtelijke planning toe te passen. Het is de bedoeling om de negatieve effecten van windenergie 

op de biodiversiteit zoveel mogelijk te beperken en, in een toenemend aantal gevallen, de biodiversiteit op deze locaties 

zelfs te verbeteren. 

Europa beschikt reeds over voorbeelden van locaties waar zich zowel windenergieprojecten als andere systemen voor 

hernieuwbare energie bevinden als middel om de elektriciteitsopwekking vlotter te laten verlopen (Natural Power, 2018). 

Een voorbeeld hiervan is de locatie Schneebergerhof waar zich zowel een zonne- als een windpark bevindt (zie 

Figuur 4-5). Hoewel technische en economische omstandigheden het commerciële gebruik van accumulatortechnologie 

op de schaal van een nutsbedrijf kunnen beperken (WindEurope, 2017b), is het waarschijnlijk dat het wegwerken van deze 

belemmeringen verdere plannen voor het bijeen plaatsen van projecten zal vergemakkelijken. Accumulatortechnologie 

heeft een aantal voordelen, waaronder een consistentere balancering van energievraag en -aanbod. 

http://bit.ly/2xON74V
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Figuur 4-5 Schneebergerhof — windpark en zonnepark op dezelfde locatie, Duitsland69 
 

Windenergieprojecten op het land bevinden zich doorgaans op een locatie waar ook andere vormen van landgebruik te 

vinden zijn, zoals landbouw, en in toenemende mate, bosbouw (Richarz, 2014; Helldin, 2017). In verschillende lidstaten 

wordt momenteel onderzocht of dergelijke combinaties ook mogelijk zijn in het mariene milieu, met vooral aandacht voor 

de commerciële haalbaarheid van de schelpdiercultuur in zee (Buck et al., 2017; Syvret et al., 2013). 

Casestudy 4-4 en Casestudy 4-5 geven specifieke voorbeelden van toepassingen voor meervoudig gebruik van 

windenergieprojecten op zee. Een ander voorbeeld is het concept van energie-eilanden, die niet alleen kansen bieden 

voor de ontwikkeling van windenergie en andere vormen van hernieuwbare energie, maar ook voor de creatie van habitats, 

aquacultuur enz. Een voorbeeld is de North Sea Wind Windpower Hub70, een plan dat werd ontwikkeld door een 

consortium van energiebedrijven (Gasunie, Tennet, Energinet) en de Haven van Rotterdam. 

Casestudy 4-4: Het Edulis-project, een voorbeeld van de combinatie van windenergieopwekking met aquacultuur 

in de Noordzee (België) 

 
De toenemende maritieme activiteiten langs de kust, de groeiende vraag van de consument naar duurzame en lokale 

voedselproductie, en technologische verbeteringen dwingen de aquacultuur op te schuiven naar locaties in zee. Deze 

evolutie doet zich niet alleen in de hele EU voor, maar is overal ter wereld zichtbaar. Het plaatsen van windparken op 

zee op dezelfde locatie als aquacultuur zou de opwekking van hernieuwbare energie kunnen combineren met grotere 

voedselzekerheid, meer banen en een toegenomen lokale productie. Proefonderzoek in de Noordzee heeft aangetoond 

dat de biologische en chemische omstandigheden aan de Belgische Noordzeekust bijzonder goed geschikt zijn voor de 

mosselkweek. Het Edulis-project (2016-2018) is een baanbrekend voorbeeld van aquacultuur op de locatie van 

windparken op zee in een milieu met een ruw klimaat. De technische uitdagingen van het project zijn beoordeeld en de 

                                                      

69 Bron: © Armin Kübelbeck. (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneebergerhof_01.jpg Wind 
Park Schneebergerhof: https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-
schneebergerhof/ 

70 https://northseawindpowerhub.eu/ 

https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
https://northseawindpowerhub.eu/
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huidige werkzaamheden omvatten nu het opstellen van een bedrijfsplan om van start te gaan met commerciële 

aquacultuur in de Noordzee. 

 

Het Edulis-project was het eerste proefproject met mosselkweek in een windpark op zee. Het was een samenwerking 

tussen de Universiteit Gent, het Instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO), vijf partners uit de 

particuliere sector, te weten Belwind, Brevisco, C-Power, Colruyt Group en DEME Group, en een derde 

onderzoekspartner, OD Natuur. Edulis heeft bestudeerd of mosselkweek in windparken op zee, 30 tot 50 kilometer uit de 

Belgische kust, haalbaar is. Met de projectresultaten moet uitspraak kunnen worden gedaan over: 

• de biologische haalbaarheid van mosselkweek in de Belgische Noordzee; 

• de technische haalbaarheid en eisen voor een mosselkweeksysteem in de Belgische Noordzee; 

• de mate waarin de mosselkweek kan worden geïntegreerd met bestaande windparkactiviteiten; 

• de winstgevendheid van commerciële mosselkweek op zee; 

• de duurzaamheid van mosselkweek op zee en de effecten op de kwaliteit van het zeewater. 

 

Het Edulis-project is een toonaangevend voorbeeld van samenwerking tussen de particuliere en de openbare sector, 

waaronder onderzoeksinstellingen, om de haalbaarheid aan te tonen van het meervoudige gebruik van windparken op 

zee. De Belgische overheid gebruikt de resultaten van dit project momenteel om mogelijkheden voor meervoudig gebruik 

in de Belgische Noordzee te ontsluiten. 

Bron: http://www.aqua.ugent.be/edulis 

 

Casestudy 4-5: Herstel van platte oesters in windparken op zee (Nederland) 

In Nederland heeft het ministerie van Economische Zaken het Platte Oester Consortium (POC) opgericht, met de steun 

van partners zoals Wageningen University & Research, WWF en Ark Natuur. Het POC onderzoekt momenteel de 

haalbaarheid (overleving, groei en reproductie) van het herstel van platte oesters in de Nederlandse Noordzee. De 

werkzaamheden gingen van start met deskresearch waartoe in 2015 opdracht werd gegeven. Dat onderzoek laat zien 

dat intensieve boomkorvisserij de oorzaak is geweest van de overexploitatie en habitatvernietiging van de platte oester 

in het Nederlandse deel van de Noordzee. Ook werd geconcludeerd dat in de Noordzee geschikte milieuomstandigheden 

voor het herstel van de platte oester aanwezig zijn en er werd een plan ontwikkeld voor een proeffase bestaande uit vier 

projecten (Borkum Rif, Waddenzeeonderzoek — Scheepswrakken en -platform en Voordelta). Deze en andere 

activiteiten hebben de aandacht gevestigd op oesterherstelwerkzaamheden in de huidige en geplande Nederlandse 

windparken op zee. Het verslag van Wageningen Marine Research over platte oesters in windparken op zee vermeldt 

de geschiktste locaties voor het mogelijke herstel van oesterbedden op het gebied van habitatkenmerken, onder meer 

de toestand van de zeebodem, stabiliteit en mogelijke eigen verspreiding van oesterlarven. De studie gaat uit van de 

aanname dat op die locaties geen bodemverstorende activiteiten worden verricht. 

 

Deze casestudy toont aan dat windparken op zee kunnen worden gebruikt als locaties die het natuurbehoud actief 

ondersteunen. Windparken op zee zorgen ervoor dat bepaalde gebieden voor boomkorvisserij zijn gesloten. Dat is een 

groot voordeel, aangezien bodemverstorende activiteiten een van de belangrijkste bedreigingen voor de mariene 

biodiversiteit in de Noordzee zijn. Windparken op zee kunnen op die manier haalbare mogelijkheden voor natuurbehoud 

opleveren (door bodemverstorende activiteiten te verbieden) evenals voor natuurherstel (bv. in combinatie met platte 

oesters) en ze kunnen nog andere positieve effecten sorteren (als ze gecombineerd worden met aquacultuur).  

Bron: Report on Flat Oysters on offshore wind farms: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647 

 

  

http://www.aqua.ugent.be/edulis
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647


 

Richtsnoeren betreffende windenergieprojecten en EU-natuurwetgeving 122  

5 AAN LAND: POTENTIËLE EFFECTEN 

5.1 Inleiding 

5.1.1 Typen effecten 

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de belangrijkste typen effecten van windenergieprojecten aan land. Dergelijke 

effecten zouden significant kunnen zijn voor habitats en soorten die worden beschermd uit hoofde van de habitatrichtlijn 

en de vogelrichtlijn. 

Dit hoofdstuk heeft tot doel ontwikkelaars, ngo’s, adviseurs en de bevoegde nationale instanties een overzicht te bieden 

van de mogelijke gevolgen voor verschillende groepen receptoren van door de EU beschermde habitats en soorten. Deze 

gevolgen moeten in overweging worden genomen bij de ontwikkeling of beoordeling van een plan of project voor 

windenergie aan land. Aangezien de vaststelling van waarschijnlijk significante gevolgen altijd afhangt van het geval, zal 

het reële effect van een windenergieproject op door de EU beschermde soorten en habitats sterk variabel zijn. Er zijn 

duidelijk veel gevallen waarin goed ontworpen en op passende locaties geplande ontwikkelingen geen waarschijnlijk 

significante gevolgen zullen hebben, terwijl andere gevallen wellicht verschillende waarschijnlijk significante gevolgen met 

zich mee zullen brengen. 

In brede kringen wordt erkend dat de overschakeling op hernieuwbare energie ten goede komt aan de mondiale 

biodiversiteit en dat dit vrij eenvoudig aan te tonen valt. De plaatselijke wisselwerking tussen een welbepaald 

windenergieproject en door de EU beschermde habitats en soorten blijkt echter ingewikkelder en onzekerder te zijn. 

Daarom is het cruciaal om elk plan of project afzonderlijk te onderzoeken. Uiteindelijk moet elke beoordeling gebeuren op 

een detailniveau dat evenredig is met de risico’s en waarschijnlijke effecten alsook met het waarschijnlijke belang, de 

waarschijnlijke kwetsbaarheid en onvervangbaarheid van de aangetaste biodiversiteit (Brownlie en Treweek, 2018). 

De ontwikkeling van windenergie op het land kan gevolgen met zich meebrengen tijdens een of meer van de vijf typische 

ontwikkelingsfasen: 

• voorafgaand aan de aanleg (bv. meteorologische uitrusting, vrijmaken of rooien van land); 

• de aanleg zelf (toegangswegen, platform, turbine, enz. en vervoer van materialen); 

• exploitatie (met inbegrip van onderhoud); 

• repowering (aanpassing van het aantal, de typologie en/of configuratie van de turbines in een bestaand windpark); 

• ontmanteling (verwijdering van het windpark of van afzonderlijke turbines). 

 

Daarbij valt op te merken dat de mogelijke effecten van repowering anders kunnen zijn dan die van het oorspronkelijke 

project. Door het gebruik van grotere turbines kan bijvoorbeeld het risico op botsingen groter worden (omdat het totale 

bereik van de rotor groter is), maar kan tegelijkertijd de rotatiesnelheid van de turbines verlagen. Dat zou ertoe kunnen 

leiden dat het botsingsrisico verschuift van een groep receptoren die gevoelig is voor wijzigingen in de rotatiesnelheid van 

de turbines (bv. grote roofvogels) naar een groep receptoren die gevoelig is voor het totale bereik van de rotor (bijv. 

vleermuizen). 

Bij een beoordeling van de waarschijnlijk significante effecten van windenergieplannen en -projecten op het land op door 

de EU beschermde habitats en soorten is het belangrijk voor ogen te houden dat dergelijke effecten kunnen voortvloeien 

uit de voetafdruk van het gehele project, dus niet alleen de windturbines zelf, maar ook alle bijbehorende infrastructuur. 

We kunnen bijvoorbeeld effecten zien ten gevolge van toegangswegen, toegang tot het gebied (bv. voor 

onderhoudswerkzaamheden of tijdens de opbouw), anemometermasten, onderdelen van de constructie, funderingen, 

tijdelijke voorzieningen voor aannemers, boven- en ondergrondse elektrische leidingen voor toegang tot het 

elektriciteitsnet, uitgravingen, verdeelstations, controlegebouwen, enz. 

De mogelijke effecten kunnen tijdelijk of permanent zijn. Ze kunnen voortvloeien uit activiteiten die binnen of buiten de 

grenzen van het Natura 2000-gebied plaatsvinden. Voor mobiele soorten kunnen ze mogelijk individuen aantasten die zich 

op grote afstand van de betrokken Natura 2000-gebieden bevinden. Een gebied kan bijvoorbeeld aangewezen zijn omdat 

er vleermuizen overwinteren die zich een heel eind daarvandaan voortplanten; de sterfte van de individuen die zich 

voortplanten, zou negatieve gevolgen hebben voor de populatie in het gebied. Potentiële effecten kunnen voortvloeien uit 

het plan of project op zich en kunnen zich voordoen op verschillende momenten tijdens de levenscyclus van het project. 

Plannen en projecten die in combinatie met elkaar cumulatieve effecten opleveren, worden steeds belangrijker gezien de 

huidige expansie van windenergie om de streefcijfers voor hernieuwbare energie te kunnen behalen. 
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In de volgende onderdelen worden de soorten gevolgen voor elk van de belangrijkste groepen receptoren beschreven. 

Een overzicht is te vinden in Tabel 5-1. De beschrijving is gebaseerd op een uitgebreid literatuuronderzoek. Hoewel er nog 

veel onzekerheden bestaan, met name in verband met innovatieve technologieën en verzachtende maatregelen, nemen 

de inzichten hand over hand toe, vaak dankzij uitgebreidere en betere monitoring; naar verwachting zullen de komende 

jaren veel meer interessante bevindingen beschikbaar komen. 

Tabel 5-1 Overzicht van effecten van windenergieprojecten op het land 

Receptor Effecten van windenergie aan land 

Habitats 

Verlies en achteruitgang van habitats 
Habitatversnippering 
Habitatverstoring 
Invoering van invasieve uitheemse soorten tijdens de aanleg (bodem gecontamineerd met 
zaden van die soorten) 
Habitatschepping (habitatschepping een eind van het windpark vandaan om vogels naar 
deze habitats te lokken en ze uit de buurt van het windpark te houden; habitatschepping op 
intensief bewerkte landbouwgrond door te voorzien in minder intensief gebruikte 
restgebieden) 
Wijzigingen in het microklimaat 
Bodemverdichting 
Indirecte effecten 

Vleermuizen 

Verlies en achteruitgang van habitats 
Verstoring en verdringing 
Habitatversnippering 
Botsingen 
Barrière-effect 
Barotrauma (d.w.z. weefselschade ten gevolge van drukverschillen) 
Verlies of verschuiving van vliegcorridors en roestplaatsen  
Grotere beschikbaarheid van ongewervelde prooidieren en daardoor groter botsingsrisico 
door nachtverlichting 
Indirecte effecten 

Vogels 

Verlies en achteruitgang van habitats 
Verstoring en verdringing 
Habitatversnippering 
Botsingen 
Barrière-effect 
Indirecte effecten 

Andere soorten 

Verlies en achteruitgang van habitats 
Habitatversnippering 
Verstoring en verdringing 
Indirecte effecten 

 

5.1.2 Verzachtende maatregelen 

Na een beschouwing van de bovenvermelde typen effecten worden in elk volgend hoofdstukonderdeel mogelijke 

verzachtende maatregelen beschreven aan de hand waarvan de waarschijnlijk significante gevolgen kunnen worden 

vermeden of beperkt71. 

Verzachtende maatregelen zijn van groot belang voor effectbeoordelingen. Als er tijdens de passende beoordeling 

negatieve gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van het gebied zijn geconstateerd of als deze niet kunnen worden 

uitgesloten, mag het plan of project in kwestie niet worden goedgekeurd. Afhankelijk van de mate van de vastgestelde 

gevolgen kan het echter mogelijk zijn bepaalde verzachtende maatregelen te introduceren waarmee deze gevolgen 

worden voorkomen of gereduceerd tot een niveau waarop zij de natuurlijke kenmerken van het gebied niet meer aantasten. 

Verzachtende maatregelen moeten rechtstreeks gekoppeld zijn aan de waarschijnlijke gevolgen die zijn vastgesteld tijdens 

de passende beoordeling en kunnen pas worden omschreven wanneer deze gevolgen volledig in de passende beoordeling 

zijn beoordeeld en beschreven. Verzachtende maatregelen kunnen derhalve niet in de fase van de voorevaluatie maar 

alleen in deze fase in aanmerking worden genomen. 

                                                      

71 Een andere categorie zijn de zogenoemde “begeleidende maatregelen”. Deze vormen een aanvulling op de 
verplichte maatregelen in verband met vermijding, beperking en compensatie, en zijn bijvoorbeeld bedoeld om de 
kennis van habitats of soorten te verbeteren of om onderzoeksprojecten uit te voeren. Ze worden behandeld in 
hoofdstuk 3.6 in verband met de betrokkenheid van belanghebbenden en meer bepaald in Casestudy 3-5 en 
Casestudy 3-6; daarover gaat het niet in hoofdstuk 4.2. 
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• De vaststelling van verzachtende maatregelen moet net als de effectbeoordeling zelf berusten op een grondige kennis 

van de betrokken soorten en habitats. 

• Verzachtende maatregelen, die beogen gevolgen te reduceren of helemaal te voorkomen, moeten niet worden verward 

met compenserende maatregelen, die beogen eventuele schade als gevolg van het project te compenseren. Volgens 

artikel 6, lid 4, zijn compenserende maatregelen alleen toegestaan als erkend is dat het plan of project om dwingende 

redenen van groot openbaar belang noodzakelijk is en als er geen alternatieven bestaan. 

 

Verzachtende maatregelen kunnen worden voorgesteld door de promotor van het plan of project en/of kunnen worden 

vereist of opgelegd door de bevoegde nationale instanties. In de praktijk wordt de noodzaak van verzachtende maatregelen 

vaak erkend in een vroeg ontwerpstadium of bij de prille aanvang van een plan of project, bijvoorbeeld tijdens een 

bespreking tussen de ontwikkelaar/aanvrager en de adviseurs inzake natuurbehoud die wordt gehouden voordat de 

aanvraag wordt ingediend. In dergelijke gevallen maakt de noodzaak van verzachtende maatregelen deel uit van de 

toestemmingsaanvraag (zie ook goede praktijken Casestudy 3-6). 

Bij verzachtende maatregelen moet het volgende in aanmerking worden genomen: 

• vermijding: voorkomen dat zich überhaupt significante effecten voordoen; 

• beperking: beperking van de omvang en/of waarschijnlijkheid van een effect. 

 

Tabel 5-2 biedt een overzicht van mogelijke verzachtende maatregelen in verband met de plannings- en ontwerpfase en 

vijf levenscyclusfasen van een windenergieproject. 

Tabel 5-2 Typen verzachtende maatregelen (bewerking van Gartman, 2016) 

Maatregel (type)  Beschrijving 

Planning, locatiekeuze en 
ontwerp 

 

Macrosituering (vermijding) Dit betreft de ruimtelijke planning van windenergieprojecten en zorgt ervoor dat zij 
vanuit het oogpunt van natuurbehoud op een passende locatie worden geplaatst. 
Daarbij worden ecologisch kwetsbare gebieden vermeden (bijvoorbeeld met 
behulp van kwetsbaarheidskaarten voor wilde flora en fauna)  

Micro-situering 
(vermijding/beperking) 

Configuratie van het windpark: keuze van het type turbine en de precieze plaats 
ervan72 

Infrastructuurontwerp 
(beperking) 

Aantal turbines en technische kenmerken (onder meer turbinehoogte, verlichting, 
ingraafdiepte en afscherming van kabels, funderingsontwerp, enz.) 

Voorafgaand aan bouw  

Uitvoeringsplanning 
(vermijding/beperking)  

Activiteiten tijdens ecologisch gevoelige perioden vermijden, beperken of faseren 

Alternatieve bouwmethoden en 
barrières (beperking) 

Mogelijke verstoringen of schadelijke visuele prikkels en emissies zoals lawaai en 
trillingen vermijden of beperken 

Bouw  

Uitvoeringsplanning 
(vermijding/beperking)  

Activiteiten tijdens ecologisch gevoelige perioden vermijden, beperken of faseren 

Alternatieve bouwmethoden en 
barrières (beperking) 

Mogelijke verstoringen of schadelijke visuele prikkels en emissies zoals lawaai en 
trillingen vermijden of beperken 

Afschrikmiddelen (beperking) Akoestische en visuele methoden 

Exploitatie  

Timing van de turbinewerking 
(vermijding/beperking) 

Turbines tijdelijk stilzetten, het in vaanstand brengen van de rotorbladen en de 
startsnelheid verhogen73 (bv. de turbine laten stoppen met draaien wanneer 
trekvogels naderen op turbinehoogte, of de turbines minder lang laten draaien) 

Afschrikmiddelen (beperking) Akoestische, visuele en elektromagnetische maatregelen 

De toegangswegen opnieuw 
laten verwilderen en/of het 
gebruik van de toegangswegen 
ontmoedigen 

Zodra de turbines zijn geplaatst, hebben brede toegangswegen geen functie meer 
(aangezien het onderhoudspersoneel smallere wegen kan gebruiken). Daarom 
kan men die wegen tijdelijk opnieuw laten verwilderen (totdat de fase van 
repowering of van ontmanteling aanbreekt) en kunnen er barrières worden 
aangebracht om de toegang voor onbevoegden te belemmeren. 

Habitatbeheer (beperking) Habitatbeheer kent diverse toepassingen. Een manier van werken bestaat erin 
habitats in de omgeving van turbines onaantrekkelijk te maken (bv. 

                                                      

72 De opstelling en plaats van de turbines hebben een significante invloed op de locatie van de bijbehorende 
infrastructuur; tijdens microsituering moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren. 

73 Hierbij wordt de stand van de wieken (de spoed) veranderd zodat ze langzamer draaien. De startsnelheid (“cut-in 
speed”) is de snelheid waarop de turbine begint te draaien en elektriciteit begint op te wekken. 
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onaantrekkelijke foerageer- of broedhabitats creëren en karkassen verwijderen om 
roofvogels uit de buurt te houden) in combinatie met het aanleggen van 
aantrekkelijke habitats op een bepaalde afstand van de “risicozone” (bv. een eind 
uit de buurt van gebieden waar er een botsingsrisico bestaat) met de bedoeling de 
soorten weg te lokken van de turbines. Een andere manier van werken is een 
vorm van biodiversiteit creëren in de nabijheid van de turbines, met name wanneer 
deze zich bevinden in gebieden waar intensieve landbouw wordt bedreven. Dit 
moet per geval worden bekeken. 

Repowering  

Ontmanteling en overbrenging 
naar een andere locatie 
(vermijding/beperking) 

Vervanging van turbines (bv. een kleiner aantal hogere turbines) of 
herpositionering van turbines 

Uitvoeringsplanning 
(vermijding/beperking) 

Activiteiten tijdens ecologisch gevoelige perioden vermijden, beperken of faseren 

Alternatieve bouwmethoden en 
barrières (beperking) 

Potentieel verstorende of schadelijke emissies, zoals geluid, trillingen en 
elektromagnetische velden, vermijden of beperken 

Ontmanteling  

Ontmanteling en herstel 
(vermijding) 

Verwijdering van turbines en bijbehorende infrastructuur 

Uitvoeringsplanning 
(vermijding/beperking) 

Activiteiten tijdens ecologisch gevoelige perioden vermijden, beperken of faseren 

Alternatieve bouwmethoden en 
barrières (beperking) 

Potentieel verstorende of schadelijke emissies zoals geluid en trillingen vermijden 
of beperken 

 

De relevantie van deze verschillende typen effecten wordt in de volgende hoofdstukken besproken voor elke belangrijke 

groep receptoren. Gezien het belang van de macrosituering en de strategische planning die daarbij komt kijken, is een 

afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan dit type vermijdingsmaatregelen (zie hoofdstuk 4). 

Tot slot moeten, net zoals bij de waarschijnlijk significante gevolgen het geval is, ook de verzachtende maatregelen per 

geval worden bekeken. Afstandsdrempelwaarden (bv. de minimale afstand tot de kraamkolonies van een 

vleermuispopulatie of tot de foerageer- en broedgebieden van een vogelsoort) kunnen worden toegepast als deze zijn 

onderbouwd met wetenschappelijke gegevens. Ze moeten echter met de nodige omzichtigheid en per geval worden 

toegepast. Het kan bijvoorbeeld doeltreffend zijn om op een bepaalde locatie een afstandsdrempelwaarde ten opzichte 

van de roestplaats van een bepaalde vleermuissoort toe te passen, terwijl dit helemaal niet doeltreffend of zelfs onnodig 

is voor een roestplaats van een andere soort op een andere locatie. Daarom zijn in deze richtsnoeren geen 

drempelwaarden opgenomen. Hoofdstuk 7 van deze richtsnoeren behandelt monitoring en adaptief beheer. Monitoring is 

geen verzachtende maatregel, maar is van cruciaal belang om te garanderen dat er wel degelijk verzachtende maatregelen 

zijn getroffen en dat die maatregelen zo doeltreffend zijn als werd voorspeld in de passende beoordeling. Hoewel de 

conclusies over de nadelige gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van het gebied in een passende beoordeling elke 

redelijke wetenschappelijke twijfel moeten wegnemen, betekent dit niet dat monitoring om dergelijke voorspellingen te 

valideren, onnodig is. 

5.2 Habitats 

5.2.1 Inleiding 

Windenergieplannen en -projecten worden doorgaans ontwikkeld op onbeschutte locaties die aan veel wind zijn 

blootgesteld. Kleine en middelgrote turbines worden gewoonlijk opgesteld in gewijzigde natuurlijke habitats in de nabijheid 

van landbouwbedrijven, woningen of ondernemingen. Voor grootschalige windenergieprojecten worden daarentegen vaak 

locaties uitgezocht in meer afgelegen hoogland, open grasland en kustgebieden; het zijn de habitats in deze gebieden die 

heel waarschijnlijk negatieve gevolgen van het project zullen ondervinden. Doordat de windturbines steeds hoger worden, 

bestaat er ook een tendens om bossen te gebruiken voor grootschalige windparken. 

De volgende habitats moeten in het kader van een passende beoordeling in beschouwing worden genomen: 

 de typen natuurlijke habitats die zijn opgenomen in bijlage I bij de habitatrichtlijn; 

 de habitats van de soorten die zijn vermeld in bijlage II bij de habitatrichtlijn; 

 de habitats van de in het wild levende vogelsoorten die zijn opgenomen in bijlage I bij de vogelrichtlijn; 

 de habitats van geregeld voorkomende trekvogels. 
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Ook moet er worden gelet op de strikt beschermde plantensoorten die zijn opgenomen in bijlage IV, onder b), bij de 

habitatrichtlijn en de voortplantingsgebieden en rustplaatsen van de strikt beschermde diersoorten die zijn vermeld in 

bijlage IV, onder a), bij diezelfde richtlijn. 

De omvang van het directe habitatverlies ten gevolge van de aanleg van een windpark en de bijbehorende infrastructuur 

zoals toegangswegen, kabelsystemen die de windturbines onderling verbinden74 en onderstations is afhankelijk van de 

grootte, de locatie en het ontwerp van het project. Hoewel de grondoppervlakte onder de infrastructuur mogelijk relatief 

beperkt is, kunnen de effecten in vergelijking daarmee over een grotere oppervlakte zijn verspreid wanneer plannen of 

projecten ecologische, hydrologische of geomorfologische processen verstoren. Dynamische habitats zoals zandduinen 

of watergebieden zijn ook kwetsbaar voor wijzigingen aan hun structuur en werking. Die wijzigingen kunnen bijvoorbeeld 

worden veroorzaakt door ingrepen als bodemverdichting, het verwijderen van begroeiing, drainage, herprofilering, e.d., die 

kunnen leiden tot erosie en achteruitgang van de habitat binnen een uitgestrekter gebied. 

Referentiegegevens die een beoordeling van de significante gevolgen onderbouwen, moeten aan de hand van de beste 

beschikbare methoden worden verzameld (zie bijvoorbeeld Dafis et al., 2001; Environment Agency, 2003; Pentecost et 

al., 2009; Smith et al., 2011). Voorbeelden van gebruikelijke methoden voor het uitvoeren van referentiemetingen zijn 

samengevat in Kader 5-1. 

Kader 5-1 Voorbeelden van methoden voor het uitvoeren van referentiemetingen voor habitats 

Dergelijke metingen zijn waarschijnlijk vereist om in bijlage I vermelde habitatgebieden af te bakenen binnen de 

voetafdruk van het windenergieproject, normaal gezien binnen een welomschreven bufferzone (bv. een stroomgebied). 

In sommige gevallen zijn op nationaal niveau uitvoerige richtsnoeren betreffende passende meetmethoden beschikbaar. 

 

Identificatie van soorten en raming van de abundantie van habitats: 

• monsternemingen in vierkante roosters (“quadrat sampling”) en/of langs transecten 

 

De verspreiding van habitats in kaart brengen: 

• directe visuele waarneming (kartering) 

• waarneming op afstand (via satellietteledetectie, multispectrale teledetectie vanuit de lucht, luchtfoto-interpretatie, 

landkartering op basis van luchtfoto’s) 

 

5.2.2 Typen effecten 

5.2.2.1 Wat zijn de belangrijkste typen effecten? 

De belangrijkste effecten op habitats zijn samengevat in Kader 5-2 en Tabel 5-3. Elk type effect bezit het potentieel om de 

volledige omvang en kwaliteit van de habitat te beïnvloeden. 

Kader 5-2 Typen effecten op habitats 

• Direct verlies — verminderde habitatomvang ten gevolge van verwijdering, herprofilering of bedekking (bv. door 

opslag van bouwmaterialen of afzetting van slib) 

• Versnippering — een aansluitend habitatgebied wordt opgesplitst in twee kleinere, afzonderlijke gebieden 

• Achteruitgang — de kwaliteit van de habitat vermindert ten gevolge van de lagere abundantie en/of kleinere biomassa 

van soorten die behoren tot de kenmerkende gemeenschappen van die habitat 

• Verstoring — een tijdelijke verandering in de gemiddelde milieuomstandigheden (bv. een toename van slib of stof, 

een grotere menselijke aanwezigheid, een toename van licht en geluid) 

• Habitatschepping — creatie of herstel van habitats als onderdeel van een reeks verzachtende maatregelen 

• Wijzigingen in het microklimaat — kleine veranderingen in de temperatuur en vochtigheidsgraad van de lucht door de 

beweging van de turbinewieken 

• Indirecte effecten — verlies, versnippering en achteruitgang van de habitat ten gevolge van bijvoorbeeld 

bodemverdichting, drainage, veranderingen in begrazingsdruk, erosie/uitschuring of de invoering van invasieve 

uitheemse soorten en verontreinigende stoffen 

                                                      

74 De informatie die in deze richtsnoeren wordt gegeven over de bekabeling tussen turbines, is ook relevant voor de 
bovengrondse/ondergrondse transmissie van elektriciteit. Uitvoerige richtsnoeren betreffende de energietransmissie-
infrastructuur en EU-natuurwetgeving zijn gepubliceerd in een afzonderlijke richtsnoer (Europese Commissie, 2018c). 
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Tabel 5-3 Typen effecten voor habitats gedurende de levenscyclus van het project voor de ontwikkeling van windenergie 
op het land 

Typen effecten Fase van het project 
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Verlies en achteruitgang van 
habitats 

X X  X X 

Habitatversnippering X X X X X 

Habitatverstoring X X X X X 

Habitatschepping  X X X X 

Wijzigingen in het 
microklimaat 

 X X X X 

Bodemverdichting  X  X X 

Indirecte effecten X X X X X 

 

De effecten op plantensoorten moeten zorgvuldig worden beoordeeld. Veel bergplanten die zeer specifiek zijn voor hun 

habitat en die groeien in kleine gebieden, kunnen sterke nadelige gevolgen ondervinden, niet alleen door de plaatsing van 

windturbines, maar ook door de aanleg van wegen en het feit dat de toegang tot het gebied daarna veel gemakkelijker is. 

Ook moet er zorgvuldig worden nagedacht over de mate waarin uitheemse planten of inheemse planten afkomstig uit 

andere gebieden mogelijk zullen worden ingevoerd. De grond die afkomstig is uit andere gebieden en die wordt gebruikt 

voor de aanleg van wegen, kan bijvoorbeeld zaden bevatten met uitheems (al dan niet invasief) biologisch materiaal. 

Een aantal studies heeft uitgewezen dat de ontwikkeling van windenergie het microklimaat tot op 200 m afstand van 

operationele turbines kan beïnvloeden (Armstrong et al., 2016). Daardoor kunnen met name de temperatuur van de lucht 

en de absolute vochtigheid ‘s nachts toenemen en kunnen er zich in de loop van de dagcyclus ook grotere schommelingen 

in de lucht-, oppervlakte- en bodemtemperatuur voordoen (Armstrong et al., 2016). Deze effecten zijn echter relatief 

beperkt (bv. minder dan 0,2 °C) en zullen naar verwachting geen waarschijnlijk significante gevolgen hebben voor de 

natuurlijke kenmerken van het gebied. 

5.2.2.2 Hoe wordt de significantie beoordeeld? 

De beoordeling van de significantie moet altijd worden onderbouwd met een solide wetenschappelijke argumentatie en 

moet altijd verwijzen naar de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. Voor habitats wordt de significantie ten minste 

bepaald aan de hand van: 

• een kwantificering van het gebied van de door de EU beschermde habitat75 dat volgens de prognoses achteruit zal 

gaan in vergelijking met het totale referentiegebied van de habitat; 

• het belang van de habitat voor de door de EU beschermde soorten.  

 

Dit vergt een goed inzicht in de verspreiding van habitats, met name een inzicht in de haalbaarheid van maatregelen om 

significante gevolgen te vermijden (zie hoofdstuk 5.2.3). 

                                                      

75 De typen natuurlijke habitats die zijn opgenomen in bijlage I, de habitats van de soorten die zijn vermeld in bijlage II 
bij de habitatrichtlijn, de habitats van de in het wild levende vogelsoorten die zijn opgenomen in bijlage I bij de 
vogelrichtlijn, en de habitats van geregeld voorkomende trekvogels. 
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De totale hoeveelheid grondoppervlakte die ten gevolge van het windenergieproject een transformatie ondergaat, varieert 

volgens de locatie en schaal van het project. Die transformatie zal gemiddeld minder ingrijpend zijn voor landbouwgebied 

dan voor bossen en berggebieden. 

De significantie wordt ook beïnvloed door: i) de zeldzaamheid en kwetsbaarheid van de getroffen habitats; ii) hun betekenis 

als foerageer-, voortplantings- of overwinteringsgebied voor door de EU beschermde soorten; en/of iii) hun rol als corridor 

of stapsteen voor de verplaatsing van soorten in het bredere landschap. 

De ontwikkeling van windenergie in of nabij bepaalde zeldzame en kwetsbare habitattypen zoals watergebieden, 

bedekkingsvenen of hoogveen kan mogelijk het verlies of de achteruitgang van deze habitats veroorzaken. Daarbij is niet 

alleen het directe verlies van een habitatgebied een punt van zorg, maar ook de mogelijke schade die tijdens de aanleg 

en exploitatie wordt toegebracht aan de structuur en ecologische werking van die habitat. Dergelijke schade kan 

significante gevolgen hebben voor een veel groter gebied dan de grondoppervlakte die door het project wordt ingenomen. 

Veengronden kunnen met name worden beschadigd door een onjuiste locatiekeuze van het windenergieproject of de 

bijbehorende infrastructuur, zoals nieuwe of opgeknapte toegangswegen. De schade wordt vaak veroorzaakt omdat bij de 

projectontwikkeling onvoldoende rekening werd gehouden met de onderliggende hydrologie van het veen. Hoewel er in 

dat geval daadwerkelijk weinig veenoppervlakte verloren gaat, is het mogelijk dat de schade die aan het natuurlijke 

afwateringssysteem van het veen wordt toegebracht, bijvoorbeeld door afwateringsgreppels, zijn weerslag heeft op een 

veel groter gebied. Uiteindelijk kan dit leiden tot de achteruitgang van een aanzienlijk groter veengebied en van andere 

verwante habitats zoals beken en andere waterlopen die zich stroomafwaarts bevinden. 

De significantie van de effecten kan worden beïnvloed door biologische en ecologische factoren en door factoren die te 

maken hebben met het ontwerp van het plan of project. Kader 5-3 geeft een samenvatting van de factoren die doorgaans 

in aanmerking worden genomen bij de methoden voor verzameling van de referentiegegevens en bij de beoordeling van 

de significantie. 

Kader 5-3 Bepalende factoren voor de methoden voor verzameling van de referentiegegevens en de beoordeling 

van de significantie, in verband met habitats 

Biologisch 

• Kwetsbaarheid, weerstand (tolerantie) en veerkracht (herstelpotentieel) 

• Aanwezigheid van invasieve uitheemse soorten 

 

Ecologisch 

• Type en morfologie van bodem en sedimenten 

• Luchtkwaliteit (bv. stof) 

• Waterkwaliteit en -hoeveelheid 

• Bestaande activiteiten zoals begrazing die mogelijk worden verdrongen of die niet mogen plaatsvinden in het 

ontwikkelingsgebied, met als gevolg dat de milieuomstandigheden veranderen 

 

Plan of project 

• Het aantal windturbines, de grootte ervan, het funderingsontwerp, met name de omvang van de voetafdruk en 

installatiemethoden, vooral als voor het aanleggen van de fundering een grotere oppervlakte van de habitat moet 

worden geruimd (bv. ontbossing) 

• Aantal kabels, kabellengte en ingraafmethoden 

• Andere bijbehorende activiteiten (bv. parkeren van voertuigen, opslag van materialen) 

 

De effecten van de tijdelijke en permanente fysieke voetafdruk van het windenergieplan of -project vallen wellicht 

gemakkelijk te kwantificeren. Voor andere effecten is dat moeilijker. 

Stof kan bijvoorbeeld een eind van de locatie van het windenergieproject vandaan neerslaan; afhankelijk van de specifieke 

factoren ter plaatse kan een beoordeling van de significantie dienstig zijn. Zo wordt bijvoorbeeld in het VK de afzetting van 

stof afkomstig van bouw- en ontmantelingsterreinen beoordeeld op basis van de aanwezigheid van “ecologische 

receptoren” binnen een afstand van 50 m van de grens van het terrein en/of binnen 50 m van de trajecten die de 

bouwvoertuigen volgen over de openbare weg, tot op 500 m afstand van de toegang tot het terrein (Holman et al., 2014). 

Het is belangrijk op te merken dat dergelijke richtsnoeren geen al te strikte voorschriften mogen inhouden en dat een 

professioneel oordeel noodzakelijk is. Ze moeten deel uitmaken van een breder kader dat samenhang en volledigheid 

moet waarborgen (Holman et al., 2014). 
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Bodemverdichting kan zich voordoen over grote oppervlakten. Geotechnische metingen van de bodemtoestand kunnen 

helpen om het aangetaste gebied te kwantificeren en de significantie van de effecten op de habitats te voorspellen. Ook 

veranderingen in de hoeveelheid water en de kwaliteit ervan kunnen grote gebieden beslaan. In dit verband worden 

doorgaans hydraulische en hydrologische modellen gebruikt ter ondersteuning van de beoordeling van de significantie in 

verband met de kwantificering van de getroffen habitatgebieden die van het grondwater en oppervlaktewater afhankelijk 

zijn. 

Wanneer er geen specifieke of vaste ontwerpparameters voor het plan of project zijn vastgesteld, moet van de meest 

pessimistische aannamen worden uitgegaan. De voetafdruk van een windenergieproject in termen van habitatverlies kan 

bijvoorbeeld aanzienlijk door de kabels tussen de turbines en de transmissiekabels worden vergroot. Mogelijk zijn de 

precieze kabeltrajecten nog niet bekend op het ogenblik dat de strategische milieubeoordeling, de milieueffectbeoordeling 

of de passende beoordeling wordt verricht. In dat geval kan worden aangenomen dat ze binnen een bredere corridor 

tussen de infrastructuur voor energieopwekking en de aansluiting op het transmissienet liggen. 

Een voorbeeld van een significantiekader voor de beoordeling van de effecten die de aanleg van een windpark heeft op 

het steppegrasland in Roemenië wordt verstrekt in Casestudy 5-1. 

Casestudy 5-1 Effecten van de plaatsing van windturbines in Dobrogea (Zuidoost-Roemenië) op steppegrasland 

De plaatsing van windturbines (Figuur 5-1) kan een substantieel verlies en een aanzienlijke versnippering van habitat 

met zich meebrengen. In dit voorbeeld is er sprake van habitats in steppegraslanden. In de Roemeense regio Dobrogea 

bevinden zich nog altijd uitgestrekte Pontisch-Sarmatische steppehabitats (prioritaire habitats 62C0, 40C0), maar de 

oppervlakte ervan neemt af en de kwaliteit ervan gaat voortdurend achteruit door: bebossing, aanleg van steengroeven, 

overbegrazing en bouwwerkzaamheden. Daardoor zijn deze habitats nu ernstig bedreigd en lopen ook de daar in het 

wild levende flora en fauna gevaar, zoals Spermophilus citellus (de Europese grondeekhoorn of siesel), een zoogdier dat 

is opgenomen in bijlage II. 

 

Onafhankelijk onderzoek in opdracht van de Europese Commissie heeft de individuele en cumulatieve effecten 

onderzocht van verschillende geplande (en deels uitgevoerde) windparkprojecten in Dobrogea (Arcadis, 2010). Er werd 

een significantiekader opgesteld voor verschillende effectengroepen. Met betrekking tot verlies en achteruitgang 

(inclusief versnippering) van habitats werden de volgende criteria gehanteerd om de significantie te bepalen: 

 

Significant: 

• Een bijkomend gebied van de prioritaire habitat (62C0, 40C0) in het gebied van communautair belang (GCB) is 

achteruitgegaan ten gevolge van direct habitatverlies 

• Een bijkomend gebied van de prioritaire habitat (62C0, 40C0) in het GCB is achteruitgegaan ten gevolge van 

versnippering 

• Een bijkomende verstoring van in bijlage II en/of bijlage IV opgenomen soorten die met de prioritaire habitat (62C0, 

40C0) worden geassocieerd, die negatieve gevolgen kan hebben voor hun staat van instandhouding 

 

Niet significant: 

• Er zijn geen negatieve gevolgen voor een prioritaire habitat door directe habitatinname, versnippering of verstoring van 

de in bijlagen II en IV opgenomen soorten die met dit habitattype worden geassocieerd 

 

Dit werd als volgt gerechtvaardigd: 

• Prioritaire habitats: i) prioritaire habitats vergen een veel strengere beschermingsregeling dan andere Natura 2000-

habitattypen; ii) dit habitattype heeft een zeer beperkte verspreiding in zijn biogeografische gebied in de EU; en iii) dit 

habitattype is om verschillende redenen ernstig bedreigd (intensievere landbouw, klimaatverandering, en andere 

activiteiten zoals het aanleggen van steengroeven). Daarom werd elk bijkomend gebied van de prioritaire habitat 

(62C0, 40C0) in het GCB dat is achteruitgegaan, significant geacht, aangezien dat onmiddellijk negatieve gevolgen 

zou hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van dit habitattype. 

• In bijlage II en/of bijlage IV opgenomen soorten die met de prioritaire habitat worden geassocieerd: verstoring van in 

de bijlage II en bijlage IV opgenomen soorten werd significant geacht zodra hun staat van instandhouding in het 

gedrang zou zijn. Dat is het geval wanneer een project zou bijdragen tot: i) de langdurige achteruitgang van de populatie 

van de soort in het gebied; ii) de inperking of het risico van inperking van het activiteitsgebied van de soort in het 

gebied; en/of iii) de verkleining van de habitat van de soort in het gebied. 

 

Direct habitatverlies wordt voornamelijk veroorzaakt tijdens de voorbereidende fase en de bouwfase. De totale omvang 

van de habitatvernietiging in elk Natura 2000-gebied werd kwantitatief geraamd op basis van: i) berekeningen — en 

verificatie aan de hand van veldmetingen — van de gemiddelde oppervlakte die een windturbine inneemt (turbinevoet 

en -platform, toegangswegennet); en ii) de locatie van de windturbines. De gemiddelde oppervlakte van het directe 
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habitatverlies kon per windturbine op 3 000 tot 4 000 m2 worden geraamd (zowel voor de bouw van de turbine als voor 

de aanleg van de toegangswegen): 

• De vernietiging en achteruitgang van habitats begint reeds tijdens de voorbereidende fase, aangezien voor de meeste 

windparken eerst een weermast wordt geplaatst, een lichte constructie met een voet van maximaal +/- 50 m2. 

• De meeste schade wordt echter toegebracht tijdens de aanleg van het windpark zelf. Om turbines te plaatsen, moeten 

er eerst ingrijpende grondwerkzaamheden worden verricht, onder meer graafwerken en het storten van grote betonnen 

funderingen voor de masten. Wanneer er sprake is van rotsachtige grond, moet voor elke turbine een oppervlakte van 

ongeveer 100 m2 (1 tot 2 m diep) worden uitgegraven voor de voet van de turbine zelf en wordt er daarnaast een 

platform vervaardigd dat een grote oppervlakte bestrijkt (minstens 1 000 m2 en soms wel 2 000 m²). 

• Brede toegangswegen (gemiddeld 4,5 – 5,0 m breed) (zie Figuur 5-1) worden aangelegd zodat zware vrachtwagens 

de turbinelocaties kunnen bereiken. Uit een analyse van milieuvergunningen blijkt dat deze oppervlakte per turbine 

gemiddeld nagenoeg 2 000 m² bestrijkt. 

 

 
Figuur 5-1 Habitatverlies en -versnippering door de aanleg van constructieplatformen en toegangswegen in het 
heuvelachtige steppelandschap 

 

De habitats kunnen ook versnipperd raken. Het toegangswegennet versnippert de habitat tot een lappendeken van kleine 

stukjes habitat die door brede grindwegen worden doorkruist (zie Figuur 5-1). In veel studies76 wordt erop gewezen dat 

de habitatversnippering door dergelijke wegen negatieve gevolgen heeft voor reptielen, amfibieën en kleine zoogdieren. 

Deze studies beschrijven ook de moeilijkheden bij het berekenen van de omvang van het getroffen gebied. 

 

Het getroffen gebied omvat het gebied rondom de turbines en de hele oppervlakte daartussen, met uitzondering van de 

gebieden tussen afzonderlijke delen van het windpark. Figuur 5-2 laat zien dat het gebied dat mogelijk door versnippering 

wordt aangetast, sterk afhangt van de buitenstraal (d.w.z. de afstand ten opzichte van de turbines) die in aanmerking 

wordt genomen tijdens de afbakening van het getroffen gebied (600 m in de afbeelding links en 200 m in de afbeelding 

rechts). Voor de doeleinden van dit onderzoek werd het gehele gebied binnen een windpark met een buitengrens op 

200 m afstand van de buitenste windturbines beschouwd als het minimale gebied dat mogelijk door versnippering werd 

aangetast. Zoals eerder vermeld is het heel lastig om het mogelijk getroffen gebied precies te voorspellen, aangezien dit 

afhangt van de exacte ligging en dichtheid van de toegangswegen, en van de ruimtelijke verspreiding van de lokale 

zoogdieren- en reptielenpopulaties. De beschreven aanpak is in feite een onderschatting, aangezien de 

hoofdtoegangsweg tussen het bestaande wegennet en het windpark ook bijdraagt tot de versnippering maar niet in de 

berekening is meegenomen. 

                                                      

76 Fahrig, 2003. 
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Figuur 5-2 Visuele weergave van de gehanteerde aanpak bij de berekening van het gebied dat wordt versnipperd door 
een windpark 

Bron: Technical assessment of the potential effects of the construction and operation of wind farms in northern Dobrogea 

(Romania) (Arcadis, 2011). 

 

Als samenvatting worden een aantal belangrijke aanbevelingen voor de beoordeling van de significantie van effecten op 

habitats vermeld in Kader 5-4. 

Kader 5-4 Belangrijke aanbevelingen voor de beoordeling van de significantie van effecten op habitats 

• Stel een solide significantiekader op dat is gebaseerd op criteria die verwijzen naar de instandhoudingsdoelstellingen 

voor de betrokken habitats en de ermee geassocieerde soorten die vermeld zijn in bijlage II en bijlage IV, en die 

contextspecifiek (per geval) en wetenschappelijk goed onderbouwd zijn. 

• Zorg voor beschikbare gegevens, met name wanneer er sprake is van grootschalige verspreiding van habitats, en 

neem deze mee in beoordelingen op planniveau of in een uitvoerig onderzoek en een gedetailleerde beoordeling van 

een specifiek project. 

• Neem de ruimtelijke en temporele variabiliteit van habitats in dynamische systemen in beschouwing — bijvoorbeeld 

habitats in overstromingsvlakten of zandduinsystemen aan de kust — met name wanneer de effecten van de 

klimaatverandering gedurende de operationele levensduur van het windenergieproject in aanmerking moeten worden 

genomen. 

• Verwerf kennis en inzicht in de kwetsbaarheid van habitats en de soorten die er leven voor de activiteiten die gepaard 

gaan met de ontwikkeling van windenergie, met name hun weerstand (tolerantie) en veerkracht (herstelpotentieel). 

• Maak gebruik van de toegenomen beschikbaarheid van monitoringverslagen na afloop van de projectontwikkeling om 

de wetenschappelijke grondslagen te verbeteren. 

 

5.2.3 Potentiële verzachtende maatregelen 

Voor habitats die worden aangetast door de ontwikkeling van windenergie aan land, is het duidelijk dat de 

juiste locatiekeuze van het windenergieproject, met inbegrip van de toegangswegen, de doeltreffendste manier 

is om significante effecten op door de EU beschermde habitats te vermijden (“macrosituering”). Dit kan het 

best worden bereikt door de windenergieprojecten strategisch te plannen over een uitgestrekt geografisch 

gebied. Als door de EU beschermde habitats niet kunnen worden vermeden, is de zorgvuldige plaatsing van 

infrastructuur voor de afzonderlijke turbines (“microsituering”) mogelijk een goede manier om de kwetsbaarste 

en/of waardevolste delen van deze habitats te vermijden. 

Habitats die tijdens de bouwfase achteruitgaan (bv. door de opslag van uitrusting, het storten van grond), 

moeten worden hersteld zodra de bouwwerkzaamheden zijn voltooid. De toegangswegen kunnen worden 

afgesloten voor onbevoegden of kunnen zelfs worden versmald. 
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5.3 Vleermuizen 

5.3.1 Inleiding 

UNEP/EUROBATS heeft uitgebreide Europese richtsnoeren gepubliceerd in verband met vleermuizen en 

windenergie, “Guidelines for consideration of bats in wind-farm projects” (Rodrigues et al., 2015). Dit hoofdstuk 

is een samenvatting van de informatie in verband met de mogelijke gevolgen van windenergieprojecten op het 

land voor vleermuizen, die afkomstig is uit Publicatie nr. 6 van UNEP/EUROBATS, aangevuld met literatuur 

die sinds 2014 is gepubliceerd. Aanhangsel E bevat een lijst met nationale richtsnoeren in verband met 

vleermuizen. 

De in dit hoofdstuk verstrekte informatie is relevant voor vleermuissoorten die zijn vermeld in bijlage II en 

bijlage IV bij de habitatrichtlijn. Uit bewijsmateriaal blijkt dat de ontwikkeling van windenergie minder nadelige 

gevolgen heeft voor vleermuissoorten die zijn opgenomen in bijlage II dan voor soorten die zijn vermeld in 

bijlage IV. De soorten nyctalus en pipistrellus, die niet in bijlage II zijn opgenomen, maken meer dan 90 % uit 

van de geregistreerde windparkslachtoffers (zie Tabel 9-6 in aanhangsel E), terwijl de soorten die zijn 

opgenomen in bijlage II, alles bij elkaar genomen minder dan 0,5 % van de slachtoffers uitmaken77. 

Referentiegegevens ter onderbouwing van een passende beoordeling moeten worden verzameld met behulp 

van de beste praktijken voor meetmethoden, zoals beschreven in de richtsnoeren van UNEP/EUROBATS. 

Waar relevant moeten deze Europabrede richtsnoeren in combinatie met nationale of regionale richtsnoeren 

in aanmerking worden genomen om passende en wetenschappelijk robuuste methoden vast te stellen met 

betrekking tot de soorten, habitats en milieuomstandigheden die kenmerkend zijn voor de afzonderlijke 

lidstaten of Europese regio’s. Metingen moeten rekening houden met de volledige activiteitencyclus van 

vleermuizen gedurende het hele jaar, informatie bezorgen over het roestgedrag (voortplanting, 

paring/zwermgedrag, overwintering), het foerageergedrag en de vliegbewegingen van lokale 

vleermuispopulaties, en mogelijke trekroutes van vleermuizen in kaart brengen. De ruimtelijke schaal van de 

metingen moet zorgvuldig worden overwogen met de omvang en locatie van het windenergieproject en het 

invloedsgebied ervan in gedachten (zie hoofdstuk 3.2). Voorbeelden van methoden voor het uitvoeren van 

referentiemetingen zijn samengevat in Kader 5-5. 

Kader 5-5 Voorbeelden van referentiemetingen op het land voor vleermuizen (bewerking van de 
richtsnoeren van UNEP/EUROBATS, Rodrigues et al., 2015) 

• Identificatie van belangrijke kraam-, overwinterings- en zwermgebieden op basis van tekenen van vleermuizen en/of 

de aanwezigheid en abundantie van geregistreerde vleermuizen. 

• Metingen met vleermuisdetectoren op het terrein — gebruik van automatische detectoren om de activiteitsindex van 

vleermuizen te bepalen (aantal vleermuiscontacten per uur) en het habitatgebruik, eventueel aangevuld met 

handmatige metingen (transectwandelingen, metingen vanaf uitkijkpunten) en andere waarnemingstechnieken 

(warmtebeeld-/infraroodcamera’s). 

• Activiteitsmetingen op hoogte — gebruik van automatische detectoren om de activiteitsindex van vleermuizen te 

bepalen (aantal vleermuiscontacten per uur). 

• Mogelijk moet de activiteit boven het bladerdak worden gemeten en moeten er geavanceerde technieken worden 

gebruikt zoals vallen en radiotelemetrie in bosgebieden78. 

• Verzameling van milieugegevens (temperatuur, neerslag, windsnelheden). 

 

                                                      

77 Bron: Het verslag van bijeenkomst 23 van de IWG van EUROBATS over windturbines en vleermuizen dat werd 
voorgesteld aan het adviescomité 
(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf). 

78 Muller et al. (2013) hebben vastgesteld dat in open habitats levende vleermuissoorten en de Pipistrellus-soorten 

regelmatig niet alleen op open plekken of in bosweiden foerageren, maar ook boven het bladerdak van dichte 
volgroeide bossen, gedrag waardoor deze vleermuizen het risico kunnen lopen in dergelijke locaties met turbines in 
contact te komen. 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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5.3.2 Typen effecten 

5.3.2.1 Wat zijn de belangrijkste typen effecten? 

De belangrijkste typen effecten op vleermuizen zijn samengevat in Kader 5-6 en Tabel 5-4. Elk type effecten 

kan van invloed zijn op het overlevingspercentage en het reproductieve succes van individuen, hetgeen tot 

veranderingen in de demografische parameters van een populatie kan leiden, die een meetbare verandering 

in populatiegrootte tot gevolg kunnen hebben. 

Kader 5-6 Belangrijke typen effecten op vleermuizen (overgenomen uit de richtsnoeren van 
UNEP/EUROBATS) 

• Botsing en barotrauma — de fatale interactie tussen vliegende vleermuizen en windturbinestructuren. 

• Verlies en achteruitgang van habitats — het verdwijnen of de versnippering van ondersteunende habitats, of de schade 

die eraan wordt toegebracht. 

• Verstoring en verdringing van roestplaatsen — activiteiten in en rondom roestplaatsen, zoals het verwijderen van 

habitat, of de aanwezigheid van onderhoudsvoertuigen en personeel kunnen leiden tot wijzigingen in temperatuur, 

vochtigheidsgraad, licht, geluid en trilling in de roestplaats, met als gevolg een vermindering van het gebruik van de 

roestplaatsen of een vermindering van het voortplantingsvermogen. 

• Verlies van vliegcorridors en roestplaatsen — het fysieke of functionele verlies van vliegcorridors en roestplaatsen. 

 

Tabel 5-4 Typen effecten op vleermuizen tijdens de levenscyclus van windenergieprojecten op het land 

Typen effecten Fase van het project 
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Verlies en achteruitgang 
van habitats 

X X X X X 

Verstoring en verdringing 
van roestplaatsen 

X X X X X 

Habitatversnippering  X X X  

Botsingen   X X  

Barrière-effect   X X  

Barotrauma   X X  

Verlies of verschuiving van 
vliegcorridors en 
roestplaatsen 

 X X X  

Grotere beschikbaarheid 
van ongewervelde 
prooidieren en daardoor 
groter botsingsrisico door 
nachtverlichting 

  X X  

Indirecte effecten  X X X X 

 

Zodra de windturbines operationeel zijn, wordt de sterfte ten gevolge van botsingen of barotrauma als het 

significantste effect beschouwd, maar de risico’s verschillen van soort tot soort. 

Verstoring en verdringing kunnen zich voordoen in elke fase van de levenscyclus van een project, terwijl 

barrière-effecten zich enkel voordoen tijdens de exploitatie en repowering. Deze waarschijnlijk significante 

effecten zouden kunnen leiden tot gedragsveranderingen, waaronder aantrekking (Behr et al., 2018; Foo et 

al. 2017), ruimtelijke verschuiving van vliegcorridors, en de verdringing van vleermuizen uit foerageerhabitats 

die zij anders zouden gebruiken (Barré et al., 2018). Aantrekking zou tot een hoger botsingsrisico kunnen 

leiden (Rydell et al., 2010a; Voigt et al., 2018). Millon et al. (2018) beschouwen verdringing echter als een 
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belangrijk effect dat op zich moet worden beschouwd en Barré et al. (2018) hebben dit effect onlangs 

gekwantificeerd bij een aantal windparken. Verstoring, verdringing en barrière-effecten moeten per geval 

worden beoordeeld, rekening houdend met de omvang van het plan of project, de bekende aanwezige 

vleermuissoorten, hun habitatgebruik en het belang van de ondersteunende habitat voor de gunstige staat van 

instandhouding van de populatie, met name in het licht van bestaande bedreigingen en de 

instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. 

5.3.2.2 Hoe wordt de significantie beoordeeld? 

De significantie van de effecten op vleermuizen kan worden beïnvloed door biologische en ecologische 

factoren en door factoren die te maken hebben met het ontwerp van het plan of project. Een samenvatting van 

de belangrijkste factoren die in aanmerking worden genomen bij de methoden voor de verzameling van de 

referentiegegevens en bij de beoordeling van de significantie, is te vinden in Kader 5-7. 

Kader 5-7 Factoren voor het ontwerpen van methoden voor de verzameling van de referentiegegevens 
en de beoordeling van de significantie, in verband met vleermuizen 

Biologisch 

• Botsingsrisico, in ruime mate bepaald door foerageerkenmerken, echolocatietype en vlieggedrag van de soort 

(Denzinger en Schnitzler, 2013; Roemer et al., 2017). 

• Fase in de jaarlijkse levenscyclus, d.w.z. actief, in winterslaap, paartijd, trekfase, zwermfase. 

• De aanwezigheid van winterverblijven en kraamkolonies. 

• De kwetsbaarheid van de populatie, op grond van het botsingsrisico en de staat van de getroffen soort (een voorbeeld 

is te vinden in Scottish Natural Heritage et al., 2019). 

 

Ecologisch 

• De aanwezigheid van habitats binnen 200 m van een plan of project die waarschijnlijk door vleermuizen zullen worden 

gebruikt tijdens hun levenscyclus, bv. bossen (vooral volgroeide loofbossen), bomen, hagen, watergebieden, 

waterlichamen, waterstromen en bergpassen79. 

• Besloten gebieden waar vleermuizen foerageren of roesten, en/of het potentieel voor smalle trekroutes of lokale 

vliegroutes voor vleermuizen80. 

• Brede riviercorridors die kunnen dienen als trekroute81. 

• Habitattypen op landschappelijke schaal, bv. de aanwezigheid van loofbossen binnen 1,5 km van windenergieprojecten 

in Groot-Brittannië bleek het risico voor alle soorten samen te verminderen (evenals voor kleine dwergvleermuizen die 

apart werden geanalyseerd), maar de gehele oppervlakte van naaldbossen hield blijkbaar alleen voor rosse 

vleermuizen een hoger risico in (Mathews et al., 2016). De respons is derhalve afhankelijk van de soort en de habitat. 

Afhankelijk van de soort in kwestie en de habitat waarmee deze wordt geassocieerd, zou de aan-/afwezigheid van een 

geschikte habitat kunnen worden gebruikt als een manier om gebieden die mogelijk geschikt zijn voor de ontwikkeling 

van windenergie, “in aanmerking te laten komen”, in plaats van als een manier om gebieden aan te wijzen die mogelijk 

problematisch zijn (Mathews et al., 2016). 

• Windsnelheid en -richting, temperatuur en relatieve vochtigheidsgraad vertonen, zoals bekend, een significante 

correlatie met vleermuisactiviteit en -sterfte (Amorim et al., 2012; Mathews et al., 2016; en anderen aangehaald in 

Rodrigues, 2015). Deze ecologische variabelen kunnen, naast andere variabelen, worden gebruikt om het risiconiveau 

te bepalen dat een voorgestelde locatie waarschijnlijk zal inhouden voor vleermuizen. 

 

Plan- of projectontwerp 

• Aantal turbines en bereik van de rotor. 

                                                      

79 Er zijn bewijzen dat de verwijdering van bomen uit bosgebieden ten goede komt aan bepaalde soorten omdat er 
daardoor meer bosranden zijn, maar dat dit bijgevolg tot toegenomen vleermuisactiviteit en daardoor tot een hoger 
botsingsrisico kan leiden (Rodrigues et al., 2015). 

80 Furmankiewicz en Kucharska (2009) onderzochten de trek van vleermuizen langs het dal van de Oder in het 
zuidwesten van Polen en kwamen tot de vaststelling dat rivierdalen trekroutes zijn voor vleermuizen die lange 
afstanden afleggen en voor vleermuizen die korte afstanden afleggen, en dat de verschillen tussen de voorjaars- en 
de najaarstrek mogelijk samenhangen met de voedselvoorziening, de vereiste energie, routes die per seizoen 
verschillen of een combinatie van deze factoren. 

81 Meschede et al. (2017) stelden daarentegen vast dat de vleermuistrek zich overal voordeed (zelfs in berggebieden) 

en dat het in kaart brengen van trekroutes waarschijnlijk onmogelijk of niet zinvol zou zijn. Niettemin zijn rivierdalen 
en vergelijkbare productieve gebieden belangrijk als pleister- en rustgebieden waar de vleermuizen foerageren en 
paren, en zijn ze daarom voor trekkende soorten significant voor de instandhouding van de populatie. 
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• Grootte van turbines — dit kan van invloed zijn op de verdringingsafstand [Barré et al. (2018) en Minderman et al. 

(2012; 2017)]. 

 

Recent onderzoek naar dodelijke slachtoffers (zie   
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Tabel 9-6 in aanhangsel E) heeft aangetoond dat de nadelige effecten van windturbines op verschillende 

vleermuissoorten kunnen variëren en dat die verschillen zijn toe te schrijven aan het uiteenlopende 

(vlieg)gedrag van de diverse soorten. Vleermuissoorten die in open terrein vliegen en foerageren (jagen in 

de vlucht), lopen een hoog risico in botsing te komen met windturbines. Sommige van deze soorten trekken 

op grote hoogte over lange afstanden, wat het botsingsrisico eveneens verhoogt (bv. N. noctula, P. nathusii). 

Vleermuizen die dicht bij de vegetatie vliegen, lopen daarentegen minder gevaar om met windturbines in 

botsing te komen. 

Tabel 5-5 laat het botsingsrisico met windturbines in open habitats zien voor Europese en mediterrane soorten. 

Wanneer windturbines in loof- of naaldbossen of aan de bosrand zijn geplaatst, kan dit het botsingsrisico voor 

bepaalde soorten aanzienlijk verhogen. 

Tabel 5-5 Botsingsrisico voor Europese (incl. mediterrane) soorten met windturbines in open habitats (op basis van 
Rodrigues, 2015) 

Hoog risico Middelhoog risico Laag risico 

Nyctalus spp. Eptesicus spp. Myotis spp. 

Pipistrellus spp. Barbastella spp. Plecotus spp. 

Vespertilio murinus Myotis dasycneme2 Rhinolophus spp. 

Hypsugo savii   

Miniopterus schreibersii1   

Tadarida teniotis   
1 Miniopterus schreibersii is de enige soort uit bijlage II in de categorie met hoog risico. 

 
2 in waterrijke gebieden. 

 

De jaarlijkse levenscyclus van de vleermuissoort moet ook in aanmerking worden genomen, aangezien de 

omvang en significantie van een effect kan variëren afhankelijk van de tijd van het jaar (Tabel 5-6). De jaarlijkse 

levenscyclusfasen verschillen van de ene soort tot de andere en zelfs tussen de populaties van dezelfde soort 

in verschillende lidstaten. Daarom is het verstandig te verwijzen naar nationale richtsnoeren in verband met 

vleermuizen en de ontwikkeling van windenergie, mits deze beschikbaar zijn, of naar de richtsnoeren van 

UNEP/EUROBATS (Rodrigues et al., 2015) als dit niet het geval is. In aanhangsel E wordt een volledige lijst 

verstrekt van nationale richtsnoeren. 

Tabel 5-6 Risiconiveau in verband met de effecten op vleermuizen in samenhang met hun jaarlijkse levenscyclus (deels 
gebaseerd op Rodrigues et al., 2015) 

Waarschijnlijk 
significant effect 

Voortplantingsseizoen Winterslaapseizoen Voorjaar/najaar 

Bouw    

Verlies en 
achteruitgang van 
habitats 

Laag tot hoog, afhankelijk van 
nabijheid van roestplaatsen 

Hoog, afhankelijk van 
nabijheid van 
roestplaatsen 

Laag (met name voor 
trekkende vleermuizen 
die lange afstanden 
afleggen) 

Verlies van 
roestplaatsen 

Mogelijk hoog tot zeer hoog 
Mogelijk hoog tot zeer 
hoog 

Mogelijk hoog (bv. 
verlies van 
paargebieden) 

Turbine in werking    

Botsing/dodelijke 
slachtoffers 

Laag tot hoog, afhankelijk van 
de soort 

Laag Hoog tot zeer hoog 

Verlies of 
verschuiving van 
vliegcorridors 

Gemiddeld Laag 

Laag. De trek vindt 
waarschijnlijk plaats 
over een breed front, 
maar cumulatieve 
effecten moeten in 
aanmerking worden 
genomen 

 

Risicogebaseerde benaderingen maken gebruik van referentiegegevens voor de bepaling van 

foerageergebieden en vlieg-/trekcorridors met relatief hoge vleermuisactiviteit en soortenrijkdom samen met 

belangrijke roestplaatsen. 
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Voorspellingen van vleermuissterfte ten gevolge van botsingen met windturbines zijn tot dusver voornamelijk 

gedaan op basis van casestudy’s van een enkel windpark in plaats van onderzoek van verschillende locaties. 

Daardoor is het moeilijk onderzoek te doen naar de onderliggende relaties tussen potentiële risicofactoren (bv. 

turbinehoogte, nabijheid van bossen, enz.) en het percentage ongevallen, aangezien de risicofactoren binnen 

de locaties niet variëren (Mathews et al., 2016). De ontwikkeling en verificatie van theoretische risicomodellen 

op basis van habitat en soortverspreiding is een belangrijke volgende stap (Arnett, 2017), maar de uitdagingen 

in verband met een gebrek aan habitatspecificiteit voor soorten met hoog risico blijven bestaan. 

Enkele benaderingen die worden gebruikt om de vleermuissterfte in te schatten en de significantie te bepalen, 

worden behandeld in Rodrigues et al. blz. 38 (2015) en Laranjeiro et al. (2018). Deze omvatten 

soortverspreidingsmodellen (SDM’s), modellen op basis van individuen82 (IBM’s), op basis van populaties en 

op basis van indices. Een uitgebreide evaluatie van de methoden die worden gehanteerd om het aantal 

dodelijke slachtoffers te ramen, is te vinden in Marques et al., 2018. Om tot een passende beoordeling te 

komen, kunnen meer dan twee benaderingen worden gecombineerd; bijvoorbeeld een IBM om het 

sterftepercentage door botsing te voorspellen, gevolgd door een model op basis van populaties om de 

mogelijke gevolgen van bijkomende sterfte voor de populatie te beoordelen. Er is geen reden om andere 

benaderingen niet te gebruiken, op voorwaarde dat ze een logische of empirische grondslag hebben. 

Kader 5-8 geeft een samenvatting van typische uitdagingen tijdens de beoordeling van waarschijnlijk 

significante effecten op vleermuizen waarvoor mogelijk aanvullende referentiegegevens moeten worden 

verzameld of het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast. 

Kader 5-8 Belangrijke uitdagingen bij de beoordeling van de significantie van effecten op vleermuizen 

Alle effecten 

• Beperkt bewijsmateriaal over de effecten van kleine windturbines, bv. turbines waarvan de rotor-as zich minder dan 

18 m boven het maaiveld bevindt. 

• Beperkt bewijsmateriaal over het gedrag van vleermuizen rondom turbines (Natural England, 201483 en Mathews et 

al., 2016). Er is enig bewijs van aantrekking (Behr et al., 2015), voornamelijk als er rood licht aanwezig is (Voigt et al., 

2018). 

• In een Brits windpark vertoonde de vleermuisactiviteit een buitengewone variatie, zowel binnen hetzelfde jaar als 

tussen opeenvolgende jaren (Mathews et al., 2016). 

 

Botsingen 

• Dodelijke botsingen kunnen niet worden voorspeld voordat de bouw van start gaat, aangezien de huidige benaderingen 

zijn gericht op één locatie in plaats van op verschillende locaties, zodat het lastig is om de risicofactoren in kaart te 

brengen (Mathews et al., 2016). Arnett et al. (2016) hebben erop gewezen dat een betere voorspelbaarheid van 

botsingsslachtoffers een belangrijk onderzoeksgebied voor de toekomst is. 

• Het blijft onduidelijk of het mogelijk is om aan de hand van akoestische gegevens die dateren van voor de bouw, 

voorspellingen te doen over de botsingsslachtoffers na de bouw (Arnett et al., 2013), en of de huidige 

milieueffectbeoordelingen het risico van botsingsslachtoffers bij vleermuizen al dan niet verminderen (Lintott et al., 

2016). 

• Het is mogelijk dat er in de jaarlijkse levenscyclus van vleermuizen bijkomende perioden met een hoog risico zijn, maar 

dat deze niet kunnen worden opgespoord omdat er te veel wordt gekeken naar late zomer/najaar, een periode die 

zowel samenvalt met de najaarstrek van de vleermuizen als met de paartijd van veel van de bestudeerde soorten 

(Rydell et al., 2010; Rodrigues et al., 2015). 

• Zoekprotocollen sporen mogelijk niet alle slachtoffers op, hoewel de technieken voortdurend verbeteren, vooral die 

waarbij honden worden ingezet84. Soms vliegen gekwetste vleermuizen nog tot een eind buiten het onderzoeksgebied 

                                                      

82 Zie bijvoorbeeld Roemer et al. (2017) of Rijkswaterstaat (2018) voor windparken op zee. 
83 Deze richtsnoeren uit het VK zijn vervangen door Scottish Natural Heritage et al. (2019). 
84 De meeste methoden voor het ramen van het aantal dodelijke slachtoffers worden onderbouwd met gegevens 

afkomstig van zoektochten naar karkassen in de omgeving van windturbines. Het is gebleken dat de doeltreffendheid 
van de speurder en het bestreken gebied van invloed zijn op de nauwkeurigheid van deze ramingen (Reyes et al., 
2016). Groepen afgerichte speurhonden blijken doeltreffender en doelmatiger dode vleermuizen te kunnen opsporen 
dan mensen (Mathews et al., 2013, Mathews et al., 2016, Reyes et al., 2016). Dit komt omdat vleermuiskarkassen 
moeilijk te vinden zijn, vooral in moerasland en akkerbouwland waar de kans groot is dat de vegetatie de karkassen 
aan het oog onttrekt. Of er nu mensen of honden worden ingezet, feit is dat het aantal vleermuiskarkassen een 
minimale raming zal zijn van het reële aantal botsingsslachtoffers, omdat karkassen door aaseters worden 
opgeruimd, vergaan (Paula et al., 2015) of door weersomstandigheden verdwijnen (Mathews et al., 2016). 
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voordat ze sterven (“verborgen sterfgevallen”), wat betekent dat de mortaliteitsramingen in het algemeen te laag zijn 

(Barclay et al., 2017). Slachtoffers van botsingen met turbines met een gondel/rotor op grotere hoogte kunnen ook 

buiten het onderzoeksgebied terechtkomen en op die manier over het hoofd worden gezien (Weber et al., 2018). 

• In enkele onderzoeken wordt bewijs aangehaald van geslachts- en leeftijdsspecifieke kwetsbaarheid voor botsingen 

(Lehnert et al., 2014), maar dit wordt niet in alle studies bevestigd (Barclay et al., 2017, Mathews et al., 2016). De 

voorspelde effecten op lokale populaties hangen sterk af van leeftijd en geslacht van de slachtoffers, dus dit is een 

belangrijke leemte in de gegevens. 

• Er zijn een beperkt aantal mortaliteitsramingen voor windenergieontwikkelingen langs de trekroutes (Rydell et al., 

2010a). 

• Er is nog zeer weinig bekend over de effecten van sterfte op populaties (onder meer Weber et al., 2018)85 86 87. 

 

Verstoring en verdringing 

• Over de significantie van verstoring en verdringing bestaan weinig empirische gegevens, behalve met betrekking tot 

de verstoring van roestplaatsen. 

• De mate waarin windparken vleermuizen er mogelijk toe dwingen elders te foerageren, is onduidelijk, maar kan 

belangrijk zijn voor een groot aantal soorten en kan ook gevolgen hebben voor soorten die geen hoog sterfterisico 

lijken te lopen (Barré et al., 2018). 

 

Barrière-effect 

• Het cumulatieve barrière-effect op vleermuizen die over lange afstanden trekken en op hun trekroute verschillende 

obstakels moeten vermijden, is nog steeds niet onderzocht. 

 

Verlies en achteruitgang van habitats 

• De omvang van functioneel gekoppeld gebied dat buiten een Natura 2000-gebied ligt en noodzakelijk is om de gunstige 

staat van instandhouding van een soort te handhaven of te herstellen, is onbekend en verschilt van soort tot soort (bv. 

Apoznański et al., 2018). Zoals vermeld is het merendeel van de soorten die kwetsbaar zijn voor botsingen echter niet 

opgenomen in bijlage II. 

 

Verlies van vliegcorridors en roestplaatsen 

• Er zijn weinig empirische gegevens over de significantie van het verlies van vliegcorridors. 

• Windturbines zijn mogelijk van invloed op populaties buiten hun nationale grenzen vanwege hun effecten op trekkende 

vleermuizen (Voigt et al., 2012; Lehnert et al., 2014). 

• Het verband tussen voortplantings- en overwinteringsgebieden kan verzwakken naarmate de toegenomen cumulatieve 

dichtheid van de windenergieprojecten de nationale en grensoverschrijdende trekroutes verstoort (Berkhout et al., 

2013). 

 

Als samenvatting worden een aantal belangrijke aanbevelingen voor de beoordeling van de waarschijnlijk 

significante effecten op vleermuizen vermeld in Kader 5-9. 

Kader 5-9 Belangrijke aanbevelingen voor de beoordeling van de significantie van effecten op 
vleermuizen 

                                                      

85 Dit is bijzonder belangrijk, omdat bepaalde instanties limieten stellen aan de sterfte die toe te schrijven is aan in 
werking zijnde turbines (bv. Weber et al., 2018) ondanks het feit dat de mortaliteitseffecten onbekend zijn. 

86 In de VS hebben Frick et al. (2017) modellen gebruikt voor de grijze vleermuis, de soort die het vaakst omkomt door 
botsingen met windturbines in Noord-Amerika. Ze stelden vast dat de sterfte de populatiegrootte drastisch kan 
verkleinen en het gevaar van uitsterving sterk kan verhogen. Omdat referentiegegevens over de gedode 
vleermuispopulatie ontbreken (Natural England, 2014; Rodrigues et al., 2015), kunnen de effecten van windturbines 
op de lokale vleermuispopulatiegegevens echter niet van andere variabelen worden gescheiden (Rodrigues et al., 
2015; Huso et al., 2014). Zelfs in enkele grootschalige projecten (zoals die van Mathews et al., 2016) kon niet worden 
vastgesteld of er effecten zijn op lokale of nationale vleermuispopulaties. 

87 Een bijkomende uitdaging betreft het gebruik van bepaalde drempelwaarden (bv. 1-5 % voor vogels). In Nederland 
oordeelde de Raad van State dat de norm van 1 % van de jaarlijkse sterfte in een populatie die voor vogels wordt 
gebruikt, ook voor vleermuizen als drempelwaarde kan worden gebruikt (Heijligers et al., 2015). In de meeste 
gevallen is er echter onvoldoende informatie over de grootte van vleermuispopulaties en de mogelijke effecten. Soms 
worden willekeurige drempelwaarden toegepast, bv. de drempelwaarde van max. twee 
vleermuisslachtoffers/turbine/jaar (Voight et al., 2015), hoewel dit niet noodzakelijk strookt met de nationale en EU-
wetgeving, met name voor bedreigde soorten (Voight et al., 2015). Zie samenvatting in Everaert J. (2017). 
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• Definieer duidelijke significantiecriteria die zijn afgestemd op de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken 

vleermuizen, die contextspecifiek zijn (per geval vastgesteld) en die wetenschappelijk zijn onderbouwd.  

• Zorg ervoor dat de nodige gegevens beschikbaar zijn, met name over vleermuispopulaties, hun roestplaatsen enz., 

zodat deze kunnen worden meegenomen in beoordelingen op planniveau of in uitvoerige projectspecifieke 

onderzoeken en beoordelingen. 

• Investeer in onderzoek om de kennishiaten, vermeld in Kader 5-8, op te vullen. 

• Maak gebruik van de toegenomen beschikbaarheid van monitoringverslagen na afloop van de projectontwikkeling om 

de wetenschappelijke grondslagen te verbeteren. 

 

5.3.3 Potentiële verzachtende maatregelen 

5.3.3.1 Inleiding 

Dit gedeelte bevat een overzicht van mogelijke verzachtende maatregelen die al zijn voorgesteld of toegepast 

met betrekking tot windenergieprojecten en vleermuizen. Er dient te worden opgemerkt dat sterfte, het meest 

significante effect, niet gemakkelijk valt terug te dringen zodra turbines operationeel zijn. Het is nog onzeker 

of sommige van de vermelde maatregelen een significant effect zullen voorkomen of verminderen; 

outputbeperking en verhoging van de startsnelheid blijven nog altijd de enige beproefde manieren om het 

aantal botsingsslachtoffers van operationele windparken bij vleermuizen te beperken (Arnett, 2017). 

Hoewel macrosituering kan bijdragen tot een verzachting van het risico, is dit lastiger uit te voeren voor 

vleermuizen, aangezien de sterkst getroffen soorten geen habitatspecialisten zijn, maar veelvuldig voorkomen 

en wijd verspreid zijn. De mate waarin macrosituering in de praktijk een rol kan spelen bij de instandhouding 

van vleermuizen, is daarom niet geheel duidelijk, hoewel dit wel degelijk zijn nut heeft wanneer er gebieden 

worden vermeden met habitatkenmerken die duidelijk aantrekkelijker zijn voor vleermuizen. 

De volgende delen geven een korte beschrijving van de mogelijke verzachtende maatregelen wanneer de 

locatie voor het windenergieproject reeds is gekozen. 

Tabel 5-7 Mogelijke verzachtende maatregelen voor vleermuizen (V: vermijding; B: beperking) 
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Microsituering: 
opstelling en ligging 
van turbines 

V/B V/B V/B V/B 

Infrastructuurontwerp: 
aantal turbines en 
technische 
kenmerken  

B  B B 

Planning: 
bouwactiviteiten 
tijdens ecologisch 
gevoelige perioden 
vermijden, beperken 
of faseren 

  V/B  

Outputbeperking en 
startsnelheden: timing 
van turbinewerking 

B   B 

Afschrikking: 
akoestische en 
visuele maatregelen 

V/B   B 
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5.3.3.2 Microsituering: opstelling en ligging van turbines 

Een uitstekende kennis van de locatie en een grondig inzicht in het gebruik van roestplaatsen en de 

vliegbewegingen in de gehele invloedszone van het windenergieproject zijn van essentieel belang om de 

turbines optimaal te plaatsen en hun effecten daadwerkelijk zoveel mogelijk te beperken. Dit is mogelijk aan 

de hand van de gegevens die zijn verzameld in de uitvoerige referentiemetingen die in een voldoende vroeg 

stadium van de projectontwikkeling zijn verricht zodat ze in het eerste voorontwerp (front-end engineering 

design, FEED) kunnen worden meegenomen. Windturbines moeten worden geplaatst op locaties die zich niet 

bevinden in gebieden waar vleermuizen sterk actief zijn of waar ze roesten. De minimale afstand van 

bosgebieden en lineaire kenmerken (die worden gebruikt voor lokale vliegroutes) worden vermeld in de 

richtsnoeren van UNEP/EUROBATS en in sommige nationale richtsnoeren88. 

5.3.3.3 Infrastructuurontwerp: aantal turbines en technische kenmerken (inclusief 
verlichting) 

De hoogte en wieklengte van turbines variëren aanzienlijk. Mathew et al. (2016) meldden dat het grotere 

rotorvlak van turbines in een Brits windpark een hoger risico voor vleermuizen met zich meebrengt: elke extra 

meter wieklengte werd gekoppeld aan een stijging van ongeveer 18 % (95 % betrouwbaarheidsintervallen, 

5 % tot 32 %) in de waarschijnlijkheid dat zich een dodelijk slachtoffer (van eender welke soort) zou voordoen. 

Er is een correlatie tussen de grootte van het rotorvlak en de masthoogte, waarbij de grootte van het rotorvlak 

de sterkste voorspellende factor is. Hogere turbines worden in verband gebracht met meer slachtoffers, maar 

dat komt waarschijnlijk omdat ze ook een groter rotorvlak hebben. De masthoogte verlagen en het rotorvlak 

behouden zal daarom waarschijnlijk niet leiden tot minder slachtoffers. 

Studies hebben aangetoond dat vleermuizen in het algemeen ‘s nachts op kunstlicht reageren overeenkomstig 

de uitgestraalde lichtkleur en dat trekkende vleermuizen in het bijzonder fototaxie89 vertonen als reactie op 

groen licht. Onderzoek wijst erop dat voorzichtigheid moet worden betracht bij het aanbrengen van rode 

verlichting ten behoeve van het luchtverkeer, met name op windturbines, aangezien het rode licht vleermuizen 

kan aantrekken, zodat er uiteindelijk een hoger botsingsrisico ontstaat voor trekkende vleermuizen. Andersom 

kan het vermijden van rode verlichting het aantal slachtoffers onder vleermuizen verminderen; mogelijke 

conflicten met de luchtvaartnormen moeten hier echter in aanmerking worden genomen. 

5.3.3.4 Planning: bouwactiviteiten tijdens ecologisch gevoelige perioden vermijden, 
beperken of faseren 

De richtsnoeren van UNEP/EUROBATS voor het in aanmerking nemen van vleermuizen in windparkprojecten 

verstrekken richtlijnen over de timing van bouwactiviteiten: 

• blijf uit de buurt van overwinteringsplaatsen en kraamkolonies waar vleermuizen aanwezig zijn en vermijd 

de periode van het jaar waarin ze worden gebruikt; 

• vermijd in het algemeen de uren van de dag en de perioden van het jaar waarin vleermuizen actief 

foerageren en vliegbewegingen maken; 

• faseer de activiteiten zodanig dat de locatie niet in haar geheel verstoord wordt; en/of 

• faseer de activiteiten zodanig dat het programma voor bepaalde verstorende activiteiten of de aanleg van 

bepaalde gebieden binnen het project valt in een periode of op een tijdstip dat de vleermuizen het minst 

kwetsbaar zijn voor de verstoring.  

 

Deze maatregelen zijn alleen doeltreffend als men beschikt over een uitstekende kennis van de locatie en een 

grondig inzicht in het gebruik van roestplaatsen en de vliegbewegingen in de gehele invloedszone van het 

windenergieproject. 

                                                      

88 Bijvoorbeeld: de recentste richtsnoeren van het VK (2019), zie: 
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf 
Scottish Natural Heritage (2019). Bats and Onshore Wind Turbines: Survey, Assessment and Mitigation. 

89 Beweging van een organisme dat naar een lichtbron wordt aangetrokken of er zich van afkeert. 

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
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5.3.3.5 Outputbeperking en startsnelheden: timing van turbinewerking 

Normaal gezien lopen turbines vrij (“freewheelen”) bij windsnelheden onder de startsnelheid (de laagste 

windsnelheid waarop de turbines energie opwekken). De activiteit van de turbines kan op drie manieren 

worden beperkt: a) het in vaanstand brengen van de rotorbladen (de bladen zodanig draaien dat ze parallel 

staan met de overheersende windstroming en de oppervlakte ervan effectief kleiner wordt), b) de startsnelheid 

verhogen, en c) methoden gebruiken om de wieken stil te zetten bij lagere windsnelheden90 (Rodrigues et al., 

2015; Arnett, 2017). Volgens bewijsmateriaal uit Europa en Noord-Amerika zijn outputbeperking en het 

verhogen van de startsnelheden de enige beproefde methoden om het aantal botsingsslachtoffers te 

verminderen (Rodrigues et al., 2015; Behr et al., 2017). 

Deze methoden worden ondersteund in de recentere studie van Mathews et al. (2016), waarin wordt 

aanbevolen het draaien van de turbinewieken onder de startsnelheid zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent 

dat de wieken minder lang draaien bij lage windsnelheden zonder dat er wordt ingeboet aan 

energieopwekking. 

De startsnelheid van een windenergieproject moet per geval worden bepaald, omdat de activiteit van 

vleermuizen wordt beïnvloed door de windsnelheid en andere meteorologische variabelen en er significante 

verschillen kunnen zijn tussen soorten, jaren, locaties, regio’s en landen. Deze maatregelen zijn alleen 

doeltreffend als de drempelwaarde voor de startsnelheid van een windenergieproject uitgaat van uitvoerige 

gegevens die tijdens de referentiemetingen werden verzameld overeenkomstig de recentste richtsnoeren voor 

goede praktijken (d.w.z. de richtsnoeren van UNEP/EUROBATS). Daartoe moeten gegevens over de 

vleermuisactiviteit worden verzameld samen met milieuvariabelen, waarvan de windsnelheid de belangrijkste 

is. 

Onderzoekers in Duitsland (Behr et al., 2018) hebben vrije software ontwikkeld (“ProBat 6.1”91) voor de 

berekening van algoritmen voor de outputbeperking van windparken. Deze toepassing wordt besproken in 

Casestudy 5-2 hieronder. Hiervoor zijn gegevens over vleermuisactiviteit nodig die gedurende een voldoende 

lange periode, inclusief de belangrijkste periode met hoge vleermuisactiviteit, zijn geregistreerd ter hoogte van 

de gondel van operationele turbines. De toepassing berekent voor elke turbine de startsnelheid die nodig is 

om de sterfte tot een bepaald niveau te beperken en biedt de mogelijkheid om het inkomstenverlies bij 

stilstandoperaties te schatten. 

In de VS wordt radar gebruikt om windturbines tijdelijk stil te zetten wanneer er vogels, met name grote 

roofvogels, in de buurt zijn. Dit is minder geschikt gebleken voor vleermuizen. Bij een project in het westen 

van de VS werden echter infraroodsensoren opgesteld aan de ingang van een grot waar vleermuizen roesten. 

De sensoren reageerden wanneer de vleermuizen ‘s avonds de grot uit vlogen. Het project maakte 

aanvankelijk gebruik van radar om zowel het vogel- als het vleermuisrisico op de locatie te beoordelen, maar 

leunt momenteel uitsluitend op de gegevens afkomstig van de infraroodsensoren om te bepalen of de 

windturbines ‘s nachts tijdelijk moeten worden stilgezet92. Dit is een oplossing die weinig kosten en weinig 

input vergt in verhouding tot de sterk variërende bezetting van de grot. 

Casestudy 5-2: RENEBAT II en RENEBAT III / ProBat 

Bij outputbeperkingsprogramma’s wordt soms alleen de windsnelheid in aanmerking genomen, of de windsnelheid in 

combinatie met andere variabelen. Het RENEBAT-project verzamelde gegevens uit onderzoek naar 

vleermuisslachtoffers en metingen van de akoestische activiteit van vleermuizen ter hoogte van de gondel om algoritmen 

te testen voor de outputbeperking van turbines die eerder werden aangemerkt als hoog risico. Zestien turbines werden 

geëxploiteerd met en zonder outputbeperkingsprogramma’s (elke week afwisselend gedurende een periode van 

14 weken). Het was de bedoeling de sterfte aan de hand van outputbeperkingsprogramma’s (vleermuisvriendelijke 

werking) te beperken tot 0,012 slachtoffers per turbine per nacht (dit komt overeen met twee slachtoffers per turbine per 

                                                      

90 De voorkeur wordt gegeven aan “feathering”; de wieken kunnen ook volledig worden stilgezet, wat wordt gedaan in 
noodgevallen, maar herhaaldelijke stilzetting zou de turbine beschadigen. 

91 http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml 
92 Onderzoek naar het gebruik van infraroodtechnologie voor het proactief beheer van vleermuisroestplaatsen werd 

voorgesteld tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Western Section of the Wildlife Society (februari 2019), en is hier 
samengevat: https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/ 

http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/
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jaar). De vleermuisvriendelijke werking omvatte ook een hysterese93 van 0,5 ms-1, die bedoeld was om de slijtage van 

de turbineonderdelen te beperken door het aantal opstarts te verminderen. 

 

Tijdens het experiment werd het gebied onder de turbines dagelijks doorzocht op karkassen en werden bij de gondel 

voortdurend steekproeven genomen van de akoestische activiteit. In totaal werden tijdens de zeven weken van “normale” 

werking 21 dode vleermuizen gevonden, terwijl er drie vleermuisslachtoffers werden aangetroffen tijdens de zeven weken 

van “vleermuisvriendelijke” werking. Het gemiddelde botsingspercentage dat werd berekend op basis van de gezochte 

slachtoffers (gecorrigeerd voor opruiming door aaseters en doeltreffendheid van de speurder), bedroeg 0,064 dode 

vleermuizen per windturbine per nacht voor nachten met “normale” werking en 0,010 voor nachten met 

“vleermuisvriendelijke” werking. Het feitelijke slachtofferpercentage tijdens de “vleermuisvriendelijke” werking verschilde 

dus slechts marginaal van het streefcijfer van 0,012 dode vleermuizen per windturbine per nacht. Het feitelijke verlies 

aan energierendement werd berekend tijdens “vleermuisvriendelijke” werking, evenals het verwachte verlies voor 

perioden met “normale” werking indien de turbines “vleermuisvriendelijk” hadden gewerkt: het resultaat was een 

gemiddeld verlies van 2,1 % van het jaarlijkse energierendement van de windturbines voor 2012. Aangezien de voor het 

experiment geselecteerde windturbines een bijzonder hoog botsingsrisico hadden, was de waarde voor een willekeurig 

geselecteerde dataset windturbines (70 turbines die in 2008 werden bemonsterd) lager: gemiddeld 1,8 %. Als er geen 

hysterese werd toegepast, daalde deze waarde tot 1,4 %. De statistische modellen konden aldus de 

slachtofferpercentages van de bemonsterde windturbines zeer nauwkeurig voorspellen, en de “vleermuisvriendelijke” 

algoritmen voor outputbeperking bleken het resterende botsingsrisico met grote precisie te verlagen tot een vooraf 

ingestelde waarde. 

  

De software (ProBat) is nu verkrijgbaar voor gebruik in heel Duitsland en is in sommige bondsstaten verplicht. De software 

houdt rekening met regionale variatie, bevat een zekere differentiatie in soorten bij botsingsrisico’s94 en kan de gegevens 

van drie verschillende vleermuisdetectormodellen analyseren. Of deze software kan worden toegepast en nauwkeurig 

werkt in andere gebieden van Europa (en voor een breder spectrum van soorten en gegevens over vleermuisactiviteit), 

moet nog worden getest. Bovendien waren de turbines waarop het systeem werd getest en de rotorvlakken ervan relatief 

klein in vergelijking met de gewone afmetingen van nieuwe turbine-installaties. Daarom moet ook de toepasbaarheid op 

grotere installaties nog worden geverifieerd. 

Bron: Behr et al., 2015, 2018; Weber et al., 2018. 

 

5.3.3.6 Afschrikking: akoestische maatregelen 

Ultrasoon geluid is al gebruikt als verzachtende maatregel om vleermuizen uit de buurt van turbines te houden 

en op die manier de sterfte te verminderen95. Arnett et al. (2013) verstrekken bewijsmateriaal dat ultrasone 

uitzendingen via breedband het aantal slachtoffers kan verlagen door vleermuizen ervan te weerhouden de 

geluidsbron te benaderen. De doeltreffendheid van de bestudeerde afschrikmiddelen met ultrasoon geluid was 

op dat ogenblik beperkt door de afstand en het gebied waarin ultrasoon geluid kan worden uitgezonden, deels 

door de snelle geluiddemping in vochtige omstandigheden. 

Sindsdien zijn er in de VS doeltreffendere afschrikmiddelen ontwikkeld die binnenkort in de handel verkrijgbaar 

zullen zijn (zie Casestudy 5-3). 

Casestudy 5-3: Gebruik van ultrasoonapparatuur als techniek om vleermuizen af te schrikken 

Het windprogrammateam van Bat Conservation International heeft, in samenwerking met Texas State University, 

onderzoek verricht naar de doeltreffendheid van ultrasoonapparatuur die op de windturbines zelf wordt gemonteerd. De 

functionaliteit gaat uit van de veronderstelling dat deze apparatuur de echolocatie van de vleermuizen verstoort of het 

luchtruim rond de turbine onaangenaam maakt voor hun gehoor, teneinde vleermuizen uit de buurt te houden van 

mogelijk gevaarlijk draaiende turbinewieken. De ultrasoonapparatuur zendt een sterk geluid met hoge frequentie uit dat 

overlapt met de signalen die vleermuizen gebruiken om hun weg te zoeken en prooien te vangen. 

                                                      

93 Dit betekent dat tijdens perioden met een vleermuisvriendelijke startsnelheid, waarbij de windsnelheid bijvoorbeeld 
5,0 ms-1 bedroeg, de wieken stopten met draaien wanneer de windsnelheid onder 5,0 ms-1 uitkwam maar pas 
opnieuw gingen draaien wanneer de windsnelheid boven 5,5 ms-1 uitkwam. 

94 De ruige dwergvleermuis (P. nathusii) vertoonde een ander activiteitenpatroon dan dat van andere soorten. De 

verschillen betroffen aspecten (spreiding van activiteit gedurende de nacht en in de loop van het jaar, en correlatie 
van activiteit en windsnelheid) die volgens Weber et al. (2018) (wellicht) toe te schrijven zijn aan trekgedrag. 

95 http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents 

http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents


 

Richtsnoeren betreffende windenergieprojecten en EU-natuurwetgeving 143  

 

De installatie van Duke Energy in het zuiden van Texas bestaat uit 255 windturbines (Vestas V-110, 2 megawatt), 

waarvan de wieken parallel met de windrichting gedraaid blijven tot op de door de fabrikant ingestelde startsnelheid 

(3,5 m/s). Elke nacht werden zestien windturbines gevolgd: acht controleturbines en acht behandelde turbines, die elke 

nacht willekeurig werden aangewezen. Tussen 31 juli en 30 oktober in 2017 en 2018 werd binnen een straal van 

100 meter naar botsingsslachtoffers gezocht. 

 

In 2017 werden er 303 nieuwe slachtoffers aangetroffen die tot zeven soorten behoorden (78 % guanovleermuizen). 

Bijna dubbel zoveel slachtoffers werden gevonden in de controlegebieden (65 % controlegebied; 35 % behandelde 

gebied). In 2018 was de situatie vergelijkbaar: 325 nieuwe slachtoffers die tot vijf soorten behoorden (77 % 

guanovleermuizen). De slachtoffers waren op dezelfde manier verdeeld: 68 % controlegebied; 32 % behandelde gebied. 

Wanneer de resultaten worden samengevoegd, blijkt dat de ultrasoonapparatuur een statistisch significant effect had op 

het aantal slachtoffers, namelijk een vermindering van 50 % op het totale aantal slachtoffers. 

 

Uit soortspecifieke analyse bleek dat het aantal slachtoffers voor bepaalde soorten significant lager lag, bv. voor de 

guanovleermuis (54 % lager) en de grijze vleermuis (78 % lager). Andere soorten bleken echter niet op dezelfde wijze te 

reageren. Er is meer onderzoek nodig om de soortspecifieke doeltreffendheid te verbeteren. Ook moet nog worden getest 

of dit kan worden toegepast en nauwkeurig werkt in andere gebieden van de wereld, bv. Europa, en voor een breder 

spectrum van soorten en gegevens over vleermuisactiviteit. 

Meer informatie is te vinden via de volgende links of kan worden aangevraagd bij NRG Systems96: 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic 

https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems 

https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-

54-percent-at-texas-wind-energy-facility/ 

 

Akoestische afschrikmiddelen worden vermeld als mogelijk instrument, maar er blijven punten van zorg 

bestaan over hun doeltreffendheid en nut. Ze kunnen nuttig zijn op specifieke locaties en voor bepaalde 

soorten, maar het onderzoek bevindt zich nog in een prille fase, en het is nog niet duidelijk of ze de sterfte 

voldoende kunnen beperken als ze in de reële wereld worden toegepast. Voorts kunnen ze onbedoelde 

gevolgen hebben (zoals een initiële aantrekkingskracht) die het nut ervan zou beperken. Het verstoringseffect 

van dergelijke afschrikmiddelen moet ook worden beoordeeld. 

Andere punten van zorg zijn de behoefte aan regelmatig onderhoud en testen om na te gaan of er geen gaten 

vallen in de afschrikking en de capaciteit van afschrikmiddelen om het gehele rotorvlak adequaat en 

kosteneffectief te beschermen. Zoals vermeld in de casestudy reageren niet alle soorten op de 

afschrikmiddelen. Bovendien is er op dit ogenblik nog niets bekend over effecten op andere fauna. Om al deze 

redenen is er verder onderzoek nodig voordat het gebruik van akoestische afschrikmiddelen algemeen ingang 

kan vinden. 

5.4 Vogels 

5.4.1 Inleiding 

De mogelijke effecten van windenergieplannen en -projecten op vogels zijn uitvoerig bestudeerd, zowel in de 

EU als erbuiten. Bijgevolg zijn er veel nationale richtsnoeren in verband met vogels en de ontwikkeling van 

windenergie waarin de passende methoden voor het verzamelen van referentiegegevens uitvoerig worden 

besproken. 

Referentiegegevens ter ondersteuning van een beoordeling van de significantie moeten worden verzameld 

aan de hand van gestandaardiseerde methoden (Bissy et al.; 2000) of aanbevelingen uit de nationale 

richtsnoeren als dat de beste beschikbare methoden zijn. Een uitgebreide evaluatie van meetmethoden werd 

gepubliceerd door Smallwood (2017). Voorbeelden van methoden voor het uitvoeren van referentiemetingen 

zijn samengevat in Kader 5-10. In bepaalde gevallen kunnen methoden worden gecombineerd om de 

referentietoestand nauwkeurig te beschrijven. Zo was een beoordeling van het botsingsrisico voor pelikanen 

                                                      

96 NRG Systems ontwerpt en vervaardigt slimme technologieën voor een aantal wind-, zonne-, en meteorologische 
toepassingen. 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic
https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
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op een windenergieproject bijvoorbeeld gebaseerd op een combinatie van radar en directe waarnemingen 

vanuit uitkijkpunten (Casestudy 5-4). 

Kader 5-10 Voorbeeld van referentiemetingen aan land voor vogels 

• Metingen vanuit uitkijkpunten — om soorten te identificeren en hun vlieggedrag, vlieghoogte en vliegrichting te volgen. 

• Transectmetingen — om soorten en hun verspreiding te identificeren en om de abundantie te ramen. Deze metingen 

kunnen generalistisch zijn en/of gericht zijn op specifieke soorten of soortengroepen, zoals roofvogels of nachtvogels. 

• Indirecte tellingen — de activiteit van vogels kan indirect worden gemeten, bijvoorbeeld door uitwerpselen te tellen. 

• Infrarood- en thermische beeldvorming — om nachtelijke activiteit waar te nemen. 

• Trackingtechnologie — gegevens afkomstig van radiotelemetrie en een satellietvolgsysteem kunnen metingen 

verstrekken van de activiteit van vogels, hun vlieggedrag, de vliegrichting en de vlieghoogte. Deze gegevens zijn veel 

accurater dan visuele waarnemingen (Casestudy 5-7). 

• Radar — radarsystemen om de totale vogelabundantie, de vliegrichting en de vlieghoogte te ramen, met name op 

plaatsen waar zich waarschijnlijk grote aantallen trekvogels bevinden. Wordt gebruikt in combinatie met visuele 

waarneming om soorten te identificeren. 

 
 

Casestudy 5-4 Combinatie van radar en directe waarneming om het botsingsrisico voor pelikanen te 
ramen op een voorgesteld windpark op de westkust van de West-Kaap in Zuid-Afrika 

Probleem: 

De slechte ligging van grootschalige windparken heeft nadelige gevolgen voor lokale vogelpopulaties. Er moeten daarom 

specifieke modellen worden ontwikkeld om waarschijnlijk significante effecten te voorspellen. Gebrekkige 3-dimensionale 

vlieggegevens leiden vaak tot foutieve, aan de bouw voorafgaande beoordelingen van het botsingsrisico voor vogels in 

de nabijheid van windenergieprojecten. Directe waarnemingsgegevens gaven aan dat roze pelikanen, Pelecanus 

onocrotalus, regelmatig door het gebied van het voorgestelde windenergieproject vlogen, mogelijk binnen het bereik van 

het rotorvlak. Aan de hand van een voorlopig risicomodel gebaseerd op de eerste waarnemingen werd een significant 

botsingsrisico voor roze pelikanen vastgesteld. 

 

Aanpak en conclusies: 

Er werden methoden op basis van radar en waarnemers ingezet om de vliegbewegingen van roze pelikanen in de 

omgeving van een gepland windpark op de westkust van de West-Kaap in Zuid-Afrika te kwantificeren, en het risico op 

botsingen met de turbines werd gemodelleerd volgens verschillende scenario’s. De uitkomsten van de modellen werden 

gecombineerd met reeds bestaande demografische gegevens om na te gaan welke invloed het windpark mogelijk zou 

hebben op de pelikanenpopulatie en om verzachtende mogelijkheden te onderzoeken. Er werden veel vliegbewegingen 

van roze pelikanen door het gebied van het windpark geregistreerd, die samenvielen met de broedcyclus van de nabije 

kolonie en in verband werden gebracht met vluchten naar voedselgebieden op ongeveer 50 km afstand. De pelikanen 

waren blootgesteld aan een botsingsrisico met een gemiddelde van 2,02 vliegbewegingen met hoog risico (“High Risk 

flights.h-1”) (Jenkins, 2018). Vliegbewegingen van pelikanen werden aangemerkt als “High Risk” als ze punten bevatten 

die zich binnen het gebufferde rotorvlak van een geplande turbine bevonden. Het risico bestond uitsluitend bij daglicht 

en was het hoogst rond de middag bij sterke noordwestenwind, en 82 % van de vliegbewegingen met hoog risico deden 

zich uitsluitend rond vijf van de voorgestelde 35 turbineplaatsen voor. De voorspelde gemiddelde sterftecijfers 

(22 slachtoffers per jaar, 95 % betrouwbaarheid, met gemiddelde snelheden van vogels en wieken, en een 

vermijdingspercentage van 95 %) wezen erop dat de effecten voor de pelikanenpopulatie onhoudbaar waren, aangezien 

ze zouden leiden tot een negatieve populatiegroei. De modellen gaven aan dat de verwijdering van de vijf turbines die 

het hoogste risico opleverden of het gebruik van een outputbeperkingsregime waarbij ten minste deze turbines worden 

stilgezet op ogenblikken dat het aantal vliegbewegingen het hoogst is, de effecten in theorie tot een beheersbaar niveau 

zou kunnen terugdringen. Ondanks de grote hoeveelheid gegevens van hoge kwaliteit die in de analyses van Jenkins 

(2018) werden gebruikt, blijft het botsingsrisicomodel gecompromitteerd door niet-geteste aannamen betreffende 

vermijdingspercentages van pelikanen en onzekerheden over de bestaande dynamieken van de pelikanenpopulatie. 

 

Figuur 5-3 toont alle vliegroutes van roze pelikanen die door de radar werden geregistreerd gedurende de volledige 

onderzoeksperiode, uitgezet op een kaart van de huidige inplanting van het project, waarbij vluchten met een hoog risico 

(vluchten die het gebufferde rotorvlak van een turbine kruisen) zijn aangegeven in het rood en de ligging van de turbines 

een kleurcode heeft die overeenstemt met het voorspelde botsingsrisico. In totaal werden 407 zwermen roze pelikanen 

gevolgd tijdens hun vluchten door het voorgestelde windenergieproject. Alles samen ging het om 4 539 vogels. Nagenoeg 

80 % van de pelikanen vloog rechtstreeks door de locatie van het windenergieproject. Door het gebruik van radar kon de 

ruimtelijke resolutie van deze gegevens enorm worden verbeterd en konden de gegevens bijgevolg aan een strenger 

statistisch onderzoek worden onderworpen. De gegevens zijn veel accurater dan alleen bij menselijke waarneming het 

geval zou zijn en kunnen met grotere stelligheid worden gepresenteerd. 
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Figuur 5-3 Door de radar geregistreerde vliegbewegingen van pelikanen tijdens de volledige onderzoeksperiode 

Bron: Jenkins et al. (2018). 

  

5.4.2 Typen effecten 

5.4.2.1 Wat zijn de belangrijkste typen effecten? 

De effecten van windenergieprojecten op vogels zijn reeds uitvoerig besproken (Langston en Pullen, 2003; 

Perrow, 2017). Een samenvatting hiervan is te vinden in Kader 5-11. De relatie tussen deze effecten en de 

levenscyclus van het project wordt aangegeven in Tabel 5-8. Elk type effecten kan van invloed zijn op het 

overlevingspercentage en het reproductieve succes van individuen, hetgeen tot veranderingen in de 

demografische parameters van een populatie kan leiden, die een meetbare verandering in populatiegrootte 

tot gevolg kunnen hebben. 

Kader 5-11 Typen effecten op vogels die doorgaans in aanmerking worden genomen bij de 
beoordeling van een windenergieplan of -project 

• Botsing: de fatale interactie tussen vliegende vogels en windturbinestructuren. 

• Verstoring en verdringing: gedragsveranderingen bij vogels kunnen daadwerkelijk leiden tot verlies van habitat en 

mogelijk minder voortplantingssucces (Dahl et al., 2012), maar slechts weinig studies beoordelen of er een effect is op 

de populatie. Er kan verdringing worden gemeten die binnen 200 m afstand van de turbines valt, maar voor sommige 

soorten kan er sprake zijn van meer dan 800 m (Hötker 2017; Marques et al., 2019). Het is mogelijk dat 

verdringingseffecten minder waarschijnlijk zijn bij kleine en alleenstaande turbines (Minderman et al., 2012). 

• Barrière-effect: een ondoordringbaar gebied dat de vogels ertoe dwingt grotere afstanden af te leggen om dit te 

omzeilen, waardoor ze meer energie verbruiken. 

• Verlies en achteruitgang van habitats: het verdwijnen of de versnippering van of schade aan ondersteunende habitats 

die de vogels anders zouden gebruiken. Er bestaat bewijsmateriaal dat dit verlies en deze achteruitgang van habitats 

kan leiden tot meetbare veranderingen in de populatie (Pearce-Higgins et al., 2012, Steinborn et al., 2011). 

• Indirecte effecten: wijzigingen van de abundantie en beschikbaarheid van prooidieren kunnen bijvoorbeeld direct zijn 

maar ook via wijzigingen in habitats plaatsvinden. Dit kan voordelig (Lindeboom et al., 2011) of nadelig (Harwood et 
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al., 2017) zijn, maar er bestaat weinig bewijsmateriaal van het effect op de vogelpopulatie. Windturbineslachtoffers 

kunnen andere vogelsoorten aantrekken (aaseters, roofvogels). 

 

Tabel 5-8: de relatie tussen typen effecten op vogels en de levenscyclus van windenergieplannen en -projecten aan land 

Typen effecten Fase van het project 
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Verlies en achteruitgang 
van habitats 

 X X X X 

Verstoring en verdringing X X X X X 

Habitatversnippering  X X X  

Botsingen   X X  

Barrière-effect  X X X  

Indirecte effecten X X X X X 

 

5.4.2.2 Hoe wordt de significantie beoordeeld? 

De waarschijnlijk significante effecten van windenergieprojecten op vogels worden doorgaans beoordeeld 

tijdens een proces dat uit twee stappen bestaat, namelijk de kwantificering van de omvang van de vogelsterfte, 

gevolgd door een beoordeling van de populatiewijziging met verwijzing naar de instandhoudingsdoelstellingen 

van de locatie in kwestie. 

De significantie van de effecten kan worden beïnvloed door biologische en ecologische factoren en door 

factoren die te maken hebben met het ontwerp van het plan of project. Een samenvatting van de factoren die 

doorgaans in aanmerking worden genomen bij de methoden voor de verzameling van de referentiegegevens 

en bij de beoordeling van de significantie in verband met windenergieprojecten en vogels, is te vinden in Kader 

5-12. 

Kader 5-12: factoren die de verzameling van de referentiegegevens en de beoordeling van de 
significantie bepalen 

Alle effecten 

• Langlevende, k-geselecteerde soorten met een langzaam biologisch herstel, zoals grote roofvogels en zeevogels, zijn 

kwetsbaarder dan kleine, kortlevende r-geselecteerde soorten, zoals zangvogels. 

• Kleine en bedreigde populaties (bv. soorten die in bijlage I zijn opgenomen) zijn kwetsbaarder voor bijkomende 

sterfteoorzaken dan grote populaties die stabiel zijn of nog aangroeien. 

• Daarnaast is de nabijheid van specialebeschermingszones — die zijn aangewezen omdat deze soorten er aanwezig 

zijn — een belangrijke effectenfactor (Marx, 2018). 

 

Botsingen 

• De morfologie (bv. grootte, vleugelvorm en -spanwijdte) en het gedrag (bv. op thermiek zweven) van vogels97. 

• Abundantie en invloed van de seizoenen, bijvoorbeeld wanneer grote aantallen van de soort samentroepen in 

watergebieden of migratieknelpunten. 

• Verplaatsingen: standvogels lopen meer risico dan actieve trekvogels. 

• Vermijdingsgedrag en gedrag waardoor de vogel langer in de nabijheid van turbines blijft. 

• Vliegsnelheid (is uiteraard van invloed op het botsingsrisico). 

• Vlieghoogte (het risico om wieken tegen te komen). 

                                                      

97 Gieren zijn bijvoorbeeld typische roofvogels die op thermiek zweven terwijl ze speuren naar karkassen op de grond; 
ze kijken niet om zich heen en zijn daarom zeer kwetsbaar voor botsingen. 
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• Nachtelijke vliegactiviteit (‘s nachts is het risico hoger). 

• Vliegbewegingen in slechte weersomstandigheden (hoger risico bij mist). 

• De turbinegrootte (vaak gerelateerd aan capaciteit (MW)), het rotorvlak van de windturbine (het gebied dat door de 

wieken wordt bestreken — risicozone), de plaatsing van de turbines en de configuratie van het windenergieproject 

(Thaxter et al., 2017). 

• Verlichting van de infrastructuur. 

• Topografie, bijvoorbeeld locaties op grote hoogte en aan de lijzijde van bergen, dus in de luwte (de Lucas en Perrow, 

2017). 

 

Verstoring en verdringing 

• De turbinehoogte en het rotorvlak van de windturbine (het gebied dat door de wieken wordt bestreken — risicozone). 

• Topografie en openheid van het landschap. 

• De gevoeligheid voor verstoring varieert aanzienlijk tussen, maar ook binnen, taxonomische groepen. Sommige 

roofvogels zijn bijvoorbeeld bijzonder gevoelig, en andere veel minder. Het is ook mogelijk dat zangvogels die ‘s nachts 

trekken, bijzonder gevoelig zijn (ook voor botsing). 

• Invloed van de seizoenen: bij windenergieprojecten aan land wordt een grotere vermijding van windparken 

waargenomen buiten het broedseizoen (Villegas-Patraca et al., 2012, Hötker 2017). 

 

Barrière-effect 

• Invloed van de seizoenen: broedende vogels die heen en weer vliegen tussen hun nest en hun foerageergebied en 

daarbij een omweg maken omdat er een windpark op hun route ligt, verbruiken wellicht meer energie dan trekvogels 

die hetzelfde barrière-effect ondervinden en een windpark op hun traject omzeilen. 

• Cumulatieve effecten van het plan en/of project: het is onwaarschijnlijk dat een enkel windenergieproject zou leiden tot 

aanzienlijke bijkomende energiekosten voor vogels ten gevolge van een barrière-effect. 

 

Verlies en achteruitgang van habitats 

• Hoe flexibel is een soort in zijn habitatgebruik en in welke mate kan de soort reageren op wijzigingen in de 

habitatkenmerken. 

• De omvang en complexiteit van de voetafdruk van het plan of project. 

 

Indirecte effecten 

• De gevoeligheid en kwetsbaarheid van habitats en prooidieren voor activiteiten in verband met de ontwikkeling van 

windenergie. 

 

Een voorbeeld van de manier waarop een significantiedrempel wordt toegepast, en op welke ruimtelijke 

schaal, wordt gegeven in Casestudy 5-5 voor Vlaanderen (België). 

Een robuustere aanpak om de significantie te bepalen, is het gebruik van wiskundige modellen om de sterfte 

te ramen en de wijzigingen in populatieschaal op termijn te voorspellen. Deze modellen zijn echter moeilijker 

toe te passen op afzonderlijke projecten. Bovendien moeten modellen altijd voorzichtig worden 

geïnterpreteerd, aangezien ze een vereenvoudiging zijn van de realiteit. Aanbevolen wordt om modellen te 

valideren door de feitelijke effecten op het terrein te meten. 

De benaderingen die vaak worden gebruikt om de vogelsterfte in te schatten en de significantie te bepalen, 

worden besproken in Laranjeiro et al. (2018) en samengevat in Tabel 5-9. Meer dan twee benaderingen 

kunnen worden gecombineerd en in de beoordeling worden meegenomen, bijvoorbeeld een 

botsingsrisicomodel (collision risk model, CRM) aan de hand waarvan de vogelsterfte wordt geraamd, dat 

vervolgens wordt onderworpen aan een analyse van de levensvatbaarheid van de populatie (population 

viability analysis, PVA) waarin de potentiële gevolgen van de bijkomende sterfte voor de populatie worden 

beoordeeld. Er is geen reden om andere, hieronder niet vermelde benaderingen niet te gebruiken, als ze maar 

een logische of empirische grondslag hebben. 

Van de waarschijnlijk significante effecten op vogels worden doorgaans alleen verlies en achteruitgang van 

habitats, botsingssterfte, en verstoring en verdringing uitvoerig getoetst. 

De beoordeling van habitatverlies gaat uit van het verloren of aangetaste gebied (zie hoofdstuk 5.2). De 

significantie van het habitatverlies — ten gevolge van direct verlies of indirect verlies via verstoring en 

verdringing — kan mede worden bepaald aan de hand van scores voor de flexibiliteit die soorten aan de dag 
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leggen bij het gebruik van habitats (of habitatspecialisatie) en die een eerste aanwijzing vormen van de 

waarschijnlijkheid dat sterfte daarvan een gevolg is.  

Om het vogelbotsingsrisico te kwantificeren, worden CRM’s98 gebruikt met als parameters de technische 

kenmerken van de turbines, de morfologie van de vogels en de variabelen die de vliegbewegingen van de 

vogels beschrijven. Het CRM, bv. het bandmodel (Band 2007 en 2012), geeft een raming van het potentiële 

aantal botsingen die vogels waarschijnlijk zullen hebben met een voorgesteld windpark, in de veronderstelling 

dat de vogels geen actie zullen ondernemen om botsingen met de windturbines te vermijden. Om tot 

realistische risicoschattingen te komen, wordt het botsingsrisicomodel vervolgens gecorrigeerd teneinde, aan 

de hand van vermijdingspercentages, rekening te houden met de reacties die vogels in hun gedrag vertonen 

in de aanwezigheid van windparken. In de praktijk bevatten deze echter niet alleen het vermijdingsgedrag op 

zich, maar ook fouten en variabiliteit ten aanzien van de gebruikte gegevens en het model zelf (Cook et al., 

2014). 

Hoewel er weinig voorbeelden zijn van empirisch afgeleide vermijdingspercentages (Perrow, 2017), is er 

momenteel een levendige discussie aan de gang over de manier waarop empirisch afgeleide 

vermijdingspercentages in het bandmodel moeten worden toegepast. Discrepanties tussen op een model 

gebaseerde voorspellingen en waargenomen botsingspercentages (de Lucas et al., 2008, Ferrer et al., 2011) 

wijzen erop dat de uitkomsten van CRM met de nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd en dat 

in botsingsrisicomodellen biologisch realistische parameters voor vogelgedrag moeten worden opgenomen. 

Er zijn barrière-effecten bekend (Hötker, 2017) en deze moeten in elke beoordeling van significante effecten 

in beschouwing worden genomen. Er bestaat echter weinig bewijsmateriaal van meetbare effecten, hoewel 

deze in sommige cumulatieve scenario’s zouden kunnen leiden tot effecten op populatieschaal (Masden et al., 

2009). 

Tabel 5-9: Gehanteerde benaderingen bij de beoordeling van de vogelsterfte99 

Benadering  
Verlies en 
achteruitgang van 
habitats 

Botsingen 
Verstoring en 
verdringing 

Barrière-
effect 

Botsingsrisicomodellen 
(CRM’s) 

 
X 

  

Soortverspreidingsmodellen 
(SDM’s) 

 
X 

  

Modellen op basis van 
individuen (IBM’s) 

 
X X X 

Modellen op basis van 
populaties 

X X X X 

Modellen op basis van 
indices100 

X X X X 

 

Casestudy 5-5: Aanpak voor beoordeling van de significantie in verband met vogels en windenergie 
in Vlaanderen (België) 

De jaarlijkse sterfte is de momenteel geraamde sterfte ten gevolge van natuurlijke en antropogene oorzaken (zonder de 

bijkomende sterfte die wordt gekoppeld aan de geplande windparken of elektriciteitslijnen), en wordt normaal gezien 

berekend op basis van in de literatuur gerapporteerde sterftecijfers (bv. “BirdFacts” op de website van BTO101) en van 

informatie over regionale/lokale populatiegroottes van de beoordeelde soort. 

 

Om een mogelijk significant effect van sterfte op de populaties van de soort vast te stellen, wordt het criterium van 1 % 

van de jaarlijkse sterfte toegepast voor soorten die daadwerkelijk getroffen kunnen zijn, indien: 

                                                      

98 Zie evaluatie van modeltypen door Willmott et al. (2012), Grünkorn et al. (2016), Masden en Cook (2016) en Smales 
(2017). 

99 Zie evaluatie door Laranjeiro et al. (2018) voor specifieke voorbeelden. 
100 Mogelijk nuttig wanneer gegevens schaars zijn (Laranjeiro et al., 2018) als bijdrage tot een risicobeoordeling. 
101 British Trust for Ornithology, zie https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts 
 

https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts
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 de soort een lokale (subregionale) populatie heeft die significant is op het niveau van het Vlaams Gewest (d.w.z. 

> 2 % van de totale regionale populatie), en 

 er voldoende kwantitatieve gegevens voorhanden zijn over de populatiegrootte van de soort. 

 

Voor talrijk voorkomende soorten met een gunstige staat van instandhouding is de drempelwaarde maximaal 5 %. 

 

Deze drempelwaarden worden toegepast op subregionale schaal. Voor Vlaanderen betekent dit: 

• Voor overwinterende watervogels en meeuwen wordt het cumulatieve effect beoordeeld op subregionale schaal, en 

meer bepaald op het niveau van subpopulaties, tenzij er op regionale schaal betrouwbare gegevens beschikbaar zijn; 

deze subpopulaties op subregionale (lokale) schaal werden geïdentificeerd op basis van “ecologisch verbonden 

gebieden” (zie Figuur 5-4). 

• Voor broedvogels worden de cumulatieve effecten ook beoordeeld op subregionale schaal, of zo nodig op lokale schaal 

(d.w.z. Natura 2000-gebied). 

• Voor trekvogels worden cumulatieve effecten beoordeeld op subregionale vliegroute-schaal (de populatie die naar 

schatting deze trekroute gebruikt). 

 

Uitzonderingen zijn gevallen waarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de effecten kwantitatief te beoordelen, 

namelijk voor sommige vogelsoorten en voor vrijwel alle vleermuissoorten. In deze gevallen wordt een kwalitatievere 

beoordeling verricht, zo mogelijk ook op basis van (beschikbare) kwantitatieve gegevens en deskundig oordeel. Andere 

uitzonderingen zijn onder meer gevallen waarin een gedetailleerd model voor de effecten op de populatie wordt 

gehanteerd met een verschillend resultaat, maar dit is tot dusver nog niet toegepast in Vlaanderen. 

 
Figuur 5-4: Geïdentificeerde subpopulaties van overwinterende watervogels en meeuwen op subregionale (lokale) 
schaal in Vlaanderen  

Bron: Everaert, J. (2017). 

 

Het gebruik van modellen op basis van populaties bij de beoordeling van significante effecten is besproken in 

Green et al. (2016), O’Brien et al., (2017) en Smales (2017). Het gebruik van een analyse van de 

levensvatbaarheid van de populatie (PVA) neemt toe omdat de scenario’s “met” en “zonder” plan of project 

een beoordeling mogelijk maken die zowel strookt met internationale beginselen inzake beste praktijken voor 

effectbeoordelingen (Brownlie en Treweek, 2018) als met de noodzaak om de in de vogelrichtlijn opgenomen 

doelstelling inzake handhaving of herstel van de populatie in aanmerking te nemen. Jenkins et al. (2018) 

gebruikten bijvoorbeeld een populatiemodel (Leslie-matrix), de grondslag van PVA, om de gevolgen van 

botsingssterfte voor een broedende populatie pelikanen te beoordelen. PVA-modellen vereisen dat de 

populatie- en demografische waarden zijn verkregen uit op de lange termijn gerichte datasets voor de 

onderzochte soorten. Wanneer dergelijke gegevens niet beschikbaar zijn, is het passend om andere modellen, 
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zoals PBR (potential biological removal) te hanteren (Smales, 2017). Daarnaast kunnen geïntegreerde 

populatiemodellen (integrated population modelling, IPM) worden gebruikt voor de raming van demografische 

parameters uit andere gegevensbronnen, waaronder metingen. Deze afgeleide gegevens kunnen vervolgens 

worden gebruikt in PVA (Smales, 2017). Een uitgebreide evaluatie van IPM wordt gegeven in Schaub en Abadi 

(2011). 

Monitoring is van essentieel belang om te garanderen dat de wetenschappelijke grondslag waarmee de 

conclusies van een beoordeling worden onderbouwd, op lange termijn geldig blijft. De noodzaak van 

monitoring en algemene benaderingen ervan worden besproken in hoofdstuk 6. Voor vogels ligt de nadruk bij 

monitoring doorgaans op het botsingsrisico en de vraag of CRM-voorspellingen uitkomen. Daartoe moet er 

worden gezocht naar karkassen van botsingsslachtoffers, moeten deze worden geïdentificeerd en moet tot 

slot het aantal botsingen worden geraamd. Een evaluatie van de principes voor statistische analyse die worden 

toegepast bij de raming van botsingssterfte op grond van zoektochten naar karkassen, wordt gegeven in Huso 

et al. (2017). In elke raming van de botsingssterfte moet rekening worden gehouden met statistische 

vertekening ten gevolge van verschillen tussen het gebied waarin wordt gezocht en het volledige gebied waarin 

een karkas kan terechtkomen, de doeltreffendheid van degene die zoekt en een percentage voor verwijdering 

van karkassen door aaseters. Methodologische richtsnoeren voor het zoeken naar karkassen worden gegeven 

in nationale richtsnoeren (zie bijvoorbeeld Atienza et al., 2014 voor Spanje). Software-instrumenten waarmee 

de botsingssterfte wordt geraamd op basis van meetgegevens afkomstig van zoektochten naar karkassen, 

zijn beschikbaar in een aantal bronnen, bijvoorbeeld “R-package carcass” (Korner-Nievergelt et al., 2015) en 

“GenEst” (Generalized Estimator) (Simonis et al., 2018). Een samenvatting van “GenEst” wordt gegeven in 

Casestudy 5-6. 

Casestudy 5-6: GenEst, een instrument om de botsingssterfte bij de ontwikkeling van windenergie te 
beoordelen 

Probleem: 

Het botsingsrisico kwantificeren aan de hand van technieken om karkassen te verzamelen, neemt veel tijd en plaats in 

beslag. Daarom is een bepaalde mate van statistische modellering noodzakelijk om een volledig inzicht te krijgen in het 

risico dat windenergie-infrastructuur met zich meebrengt voor vleermuizen en vogels. In de verschillende benaderingen 

worden echter vaak uiteenlopende factoren in aanmerking genomen, zodat de gegevens van verschillende locaties 

nauwelijks met elkaar te vergelijken zijn. 

 

Oplossing: 

GenEst is een algemeen instrument om de sterfte te schatten, dat het aantal slachtoffers bij vogels en vleermuizen 

berekent op windparken waar de opsporing van die slachtoffers onvolkomen is. De software is beschikbaar in het 

statistiekpakket “R” of als grafisch gebruikersinterface (GUI) zodat het gemakkelijk toegankelijk is voor gebruikers die 

geen ervaring hebben met statistiek, complexe wiskunde of computerprogrammering. 

Praktische/technische overwegingen: 

Gegevens over het verzamelen van karkassen bij een windenergieproject zijn onvolkomen en een nauwkeurige weergave 

hangt af van een reeks fijnmazige factoren (zoals het predatiepercentage, het klimaat, en de lichaamsmassa van het 

slachtoffer). Deze aanpak vergt enige opleiding voordat ze doeltreffend kan worden gebruikt aan de hand van de GUI of 

via elementaire R-programmeringssyntaxis. De leercurve is echter veel korter dan bij handmatige modelberekening. 

 

Voordelen: 

De GenEst-software is beschikbaar in R of als GUI en is daardoor gemakkelijk toegankelijk voor gebruikers die geen 

ervaring hebben met statistiek, complexe wiskunde of computerprogrammering. Net zoals voor alle andere R-pakketten 

zijn richtsnoeren opgeslagen en kosteloos beschikbaar op het Comprehensive R Archive Network (CRAN) (Dalthorp et 

al., 2019). Het gebruik van opensourcesoftware en modelontwerp (Dalthorp et al., 2018) betekent dat de resultaten van 

verschillende projecten waarvoor hetzelfde instrument is gebruikt, vergelijkbaar en bijgevolg beter zijn onderbouwd. 

Bron: 

Dalthorp, 2019 en Dalthorp, 2018. 

 

Casestudy 5-7: Identificatie van verdringingseffecten op de steenarend (Aquila chrysaetos) aan de 
hand van gps-tracking in Frankrijk 

In het Franse Centraal Massief leeft een kleine populatie steenarenden die mogelijk nadelige gevolgen kan ondervinden 

van de ontwikkeling van windparken. Er werd een onderzoek verricht om de betrouwbaarheid na te gaan van de 

methoden die gewoonlijk worden toegepast bij effectbeoordelingen en om nieuwe methoden te ontwikkelen. Dit 
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onderzoek was ook bedoeld om de kennis van de betrokken effecten te verbeteren. Om deze doelstellingen te 

verwezenlijken, werd bij twee steenarenden die deel uitmaakten van de populatie van de soort in het gebied, gps-

trackingapparatuur aangebracht in de periode 2014-2015 (referentietoestand) en in de periode 2016-2017 (na aanleg 

van de windparken). Uit het onderzoek bleek dat de soort een groot deel van de habitat niet langer gebruikte nadat de 

twee windparken waren aangelegd in het kerngebied van hun jachthabitat (Figuur 5-5). Deze bevinding was in strijd met 

de conclusies van de effectbeoordelingen. 

 

 
Figuur 5-5: Verdringingseffecten op steenarenden ten gevolge van de aanleg van windparken in het Franse Centraal 
Massief (links de situatie in 2015, voordat de twee windparken waren aangelegd in het midden van het territorium van de 
arenden; rechts de situatie in 2016 na de aanleg van de twee windparken) 

 

Het onderzoek bevestigt ook de gevoeligheid van steenarenden voor het botsingsrisico met windturbines. Hoewel 

voorzichtigheid moet worden betracht bij het veralgemenen van de bevindingen van dit onderzoek, die op de gps-

monitoring van een enkel paart zijn gebaseerd, blijkt hieruit wel dat drie windparken in het territorium van de arenden 

significante effecten hebben op de manier waarop de dieren hun voorkeursroutes en jachtgebieden selecteren. Door de 

aanwezigheid van de windparken krimpt hun habitat (+/- 450 ha kleiner) en worden hun bewegingen van het ene gebied 

naar het andere beïnvloed. 

Bron: Itty (2018). 

 

Bij de beoordeling van waarschijnlijk significante effecten op vogels stuitte men op onzekerheden en 

uitdagingen waarvoor de verzameling van aanvullende referentiegegevens nodig kan zijn of waarvoor 

eventueel het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast. Deze onzekerheden en uitdagingen zijn 

samengevat in Kader 5-13. 

Kader 5-13: Belangrijkste uitdagingen bij de beoordeling van de significantie van effecten op vogels 

Botsingen 

• De kennis van factoren die samenhangen met het botsingsrisico, bijvoorbeeld foerageergedrag en territoriaal gedrag 

alsook interactie van de wind en de topografie, betreft doorgaans de locatie zelf en is uitsluitend gebaseerd op relatief 

vaak voorkomende soorten (Watson et al., 2018). 
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• Abundantie en de invloed van de seizoenen, bijvoorbeeld in gebieden waar grote aantallen van een gevoelige soort 

samentroepen, zoals in watergebieden of op migratieknelpunten, met een hoge populatiedichtheid of geschiktheid voor 

de habitat (Heuck et al., 2019). 

 

Verstoring en verdringing 

• De meetbare verandering in een populatie van de soort verschilt vaak van de ene projectlocatie tot de andere. 

• Er bestaan slechts weinig empirische gegevens die de modellen op basis van indices ondersteunen. Zie Casestudy 

5-7 met empirisch bewijsmateriaal op basis van gps-trackingstechnieken. 

 

Barrière-effect 

• Er zijn weinig empirische gegevens omdat in eerdere studies ongeschikte methodologieën zijn toegepast, geen 

onderscheid is gemaakt tussen barrière-effecten en verdringingseffecten, en omdat de radartechnieken ontoereikend 

waren, bijvoorbeeld voor de identificatie van soorten. 

• Er zijn weinig empirische gegevens over broedvogels omdat vorige studies vooral op trekvogels waren gericht. 

• Het cumulatieve barrière-effect op vogels die over lange afstanden trekken en op hun trekroute verschillende obstakels 

moeten vermijden, is nog steeds niet onderzocht. 

 

Verlies en achteruitgang van habitats 

• Er bestaan slechts weinig empirische gegevens die de identificatie van bedreigingen of voorspellingen van modellen 

op basis van indices ondersteunen. 

 

Indirecte effecten 

• Er zijn weinig empirische gegevens over de gevoeligheid en kwetsbaarheid van prooidieren en het belang ervan voor 

het voortbestaan en reproductieve succes van de vogelsoort in kwestie. 

 

Een aantal belangrijke aanbevelingen voor de beoordeling van de waarschijnlijk significante effecten op vogels 

zijn samengevat in Kader 5-14. 

Kader 5-14: Belangrijke aanbevelingen voor de beoordeling van de significantie van effecten op 
vogels 

• Definieer duidelijke significantiecriteria die verwijzen naar de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken vogels, 

die contextspecifiek zijn (per geval vastgesteld) en die wetenschappelijk zijn onderbouwd. 

• Zorg ervoor dat er gegevens beschikbaar zijn, met name over vogelsterfte en de effecten daarvan op populaties op 

een passende schaal zodat deze kunnen worden meegenomen in beoordelingen op planniveau of in uitvoerige 

projectspecifieke onderzoeken en beoordelingen. 

• Investeer in onderzoek om de kennishiaten, vermeld in Kader 5-13, op vullen. 

• Maak gebruik van de toegenomen beschikbaarheid van monitoringverslagen na afloop van de projectontwikkeling om 

de wetenschappelijke grondslagen te verbeteren. 

 

5.4.3 Mogelijke verzachtende maatregelen 

5.4.3.1 Inleiding 

Dit gedeelte bevat een overzicht van mogelijke verzachtende maatregelen die al zijn voorgesteld of toegepast 

om de effecten van windenergieprojecten aan land op vogels zoveel mogelijk te beperken. De beperkingen 

van deze maatregelen moeten in aanmerking worden genomen, met name wanneer windturbines worden 

geplaatst op locaties met een hoge avifaunawaarde en waar er substantiële onzekerheid bestaat over de vraag 

of enkele vermelde maatregelen doeltreffend zullen zijn. Het kiezen van een passende locatie voor windparken 

en de bijbehorende infrastructuur (macrosituering) is de meest voor de hand liggende verzachtende maatregel 

om nadelige gevolgen voor vogels en wilde dieren in het algemeen te vermijden. 

5.4.3.2 Microsituering: opstelling en positie van turbines 

Microsituering van turbines is bedoeld om botsingsrisico’s, verdringings- en barrière-effecten te vermijden of 

te beperken. 
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Microsituering betekent dat de afzonderlijke turbines, uitgaande van referentiegegevens afkomstig van een 

veldonderzoek of uitgaande van operationele monitoringgegevens, worden geplaatst in gebieden die geschikt 

zijn voor uitrol met een laag ecologisch risico. Vaak worden benaderingen aan de hand van geografische 

informatiesystemen (GIS)102 toegepast om te komen tot een besluit over microsituering, bijvoorbeeld door het 

gebruik van de habitat van vogels en hun bewegingen in kaart te brengen of door atmosferische en 

topografische kenmerken waarvan bekend is dat ze het botsingsrisico beïnvloeden, zoals thermiek en 

orografische optilling van een luchtmassa, in kaart te brengen. 

Uit verschillende studies is gebleken dat het botsingsrisico ongelijk is verdeeld tussen windparken en dat een 

klein aantal turbines een onevenredig effect heeft (zie ook Casestudy 5-5). Turbines die met bepaalde 

geografische kenmerken, zoals berg- of heuvelkammen, in verband staan, hebben waarschijnlijk een groter 

effect. Het effect van de turbineconfiguratie zal vermoedelijk echter zeer specifiek zijn voor de locatie en voor 

de soorten in kwestie. Trekvogels hebben waarschijnlijk baat bij grotere afstanden tussen turbines, waardoor 

er vliegcorridors ontstaan, of bij het plaatsen van turbines in afzonderlijke, discrete groepen (mei, 2017). De 

doeltreffendheid van microsituering wordt momenteel niet ondersteund door empirisch bewijsmateriaal, maar 

wel door voorspellende modellen (Arnett en May, 2016). 

5.4.3.3 Infrastructuurontwerp: aantal turbines en technische kenmerken (inclusief 
verlichting) 

Met het infrastructuurontwerp wordt gestreefd naar een beperking van het botsingsrisico, maar het kan ook 

van invloed zijn op het verdringingseffect en het barrière-effect. 

Aan de hand van referentiegegevens afkomstig van een veldonderzoek of uitgaande van operationele 

monitoringgegevens met voorspellende modellen, zoals botsingsrisicomodellen (CRM), kan de invloed van 

het aantal turbines en het turbineontwerp worden onderzocht om te komen tot een definitief ontwerp met een 

ecologisch laag risico. 

Doorgaans zijn minder en grotere turbines, die verder uit elkaar zijn geplaatst, wenselijker dan veel, dicht op 

elkaar geplaatste, kleine turbines (May, 2017). De doeltreffendheid van het turbineontwerp wordt ondersteund 

door enig empirisch bewijsmateriaal (bv. Loss et al., 2013), maar de invloed van een grotere rotordiameter 

(botsingsrisicovenster) en een kleinere rotorsnelheid zouden het botsingsrisico uitsluitend beperken bij een 

tussenliggende combinatie daarvan. Hoewel een dergelijk ontwerp (namelijk minder en grotere turbines) het 

botsingsrisico zou kunnen beperken voor de meeste lokale soorten, zou er een groter risico kunnen bestaan 

voor soorten die op grote hoogte vliegen, bijvoorbeeld tijdens de seizoenstrek. Dit moet nog door bewijs 

worden ondersteund. 

De verlichting van windturbines lijkt het botsingsrisico voor vleermuizen of trekkende zangvogels niet te 

verhogen103. 

Wat de verstoring van broedende vogels betreft, hebben hogere turbines een kleiner effect op broedende 

vogels als alle andere factoren ongewijzigd blijven. Turbines met langere wieken hebben een groter nadelig 

effect (Miao et al., 2019). 

5.4.3.4 Planning: activiteiten tijdens ecologisch gevoelige perioden vermijden, beperken 
of faseren 

Planning is bedoeld om de verstoring en verdringing van vogels tijdens bepaalde cruciale perioden te 

vermijden of te beperken. Dit is wellicht het nuttigst tijdens de bouw, repowering en ontmanteling, en minder 

tijdens de exploitatie. Planning betekent dat activiteiten tijdens ecologisch kwetsbare perioden worden 

opgeschort of beperkt. Een andere mogelijkheid is fasering, zodat de activiteiten worden voortgezet, maar 

uitsluitend op minder gevoelige locaties. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de bestaande ecologische 

kennis van de soort die waarschijnlijk aanwezig is op het windenergieproject, van referentiegegevens 

afkomstig van een veldonderzoek of van operationele monitoringgegevens. 

                                                      

102 Zie bijvoorbeeld: Innovative mitigation tools for avian conflicts with wind turbines (INTACT) 
(https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT) 

103 https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/ 

https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT
https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/
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In de praktijk is het gebruikelijk om mogelijk verstorende activiteiten te verrichten in perioden waarin gevoelige 

en kwetsbare soorten niet in het gebied aanwezig zijn, bv. buiten de perioden waarin watervogels 

samentroepen in de winter wanneer verstoringen leiden tot het hoogste energieverlies bij de dieren, of buiten 

het broedseizoen wanneer er een hoog risico bestaat dat actieve nesten worden beschadigd, vernietigd of 

verstoord. 

5.4.3.5 Beperking van verstoringen: alternatieve bouwmethoden en barrières 

Verstoring en verdringing kunnen worden vermeden of beperkt met behulp van alternatieve bouwmethoden 

en barrières. In principe zijn dergelijke maatregelen waarschijnlijk doeltreffend wanneer ze worden toegepast, 

hoewel hierover beperkte bewijzen zijn gepubliceerd. 

Elke maatregel ter vermijding of beperking van lawaai of visuele prikkels waardoor (waarschijnlijk) 

gedragsverandering van een vogelsoort wordt veroorzaakt, moet in overweging worden genomen. Dit omvat 

maatregelen die de geluidsproductie van de potentieel verstorende activiteit kunnen verminderen, die de door 

de gevoelige receptor ontvangen geluiden kunnen verminderen of die visuele prikkels zoals de aanwezigheid 

van mensen kunnen blokkeren. 

De doeltreffendheid van alternatieve bouwmethoden moet per geval worden bekeken en door voorspellende 

geluidsmodellen worden ondersteund. Heien kan bijvoorbeeld vogels verstoren, maar het gebruik van een 

geluiddempende heimuts (The British Standards Institute, 2013) kan het geluidsniveau voor de receptor 

voldoende verlagen en daardoor een waarschijnlijk significant effect vermijden of beperken. Andere methoden 

kunnen het kloppende geluid dat vogels opschrikt, vermijden door gebruik te maken van trillingen om heipalen 

in de grond te drijven of te schroeven (zogenoemde “continuous flight auger”). 

De doeltreffendheid van geluidsschermen hangt af van het materiaal waaruit het scherm is vervaardigd, en 

van de locatie, afmetingen en vorm ervan. Het scherm moet het geluidsniveau in de zone erachter, een 

“schaduwzone”, verminderen. Het moet hoog en lang genoeg zijn om de schaduwzone zo groot mogelijk te 

maken zodat het de volledige zone omvat waar de receptor zich bevindt. Hoe dichter het geluidsscherm zich 

bij de geluidsbron bevindt, hoe kleiner het moet zijn. Materialen zoals minerale wol, houtvezels, vezelglas en 

beton met gaten of een mengsel van verschillende materialen kunnen de geluiddempende prestaties van een 

scherm verbeteren (Pigasse en Kragh, 2011). De beoordeling van de doeltreffendheid van geluidsschermen 

moet worden ondersteund door voorspellende geluidsmodellen. 

De plaatsing van schermen om zowel de toegang voor mensen te verhinderen als geluiden uit ecologisch 

gevoelige gebieden te weren, is ook reeds toegepast, met name in verband met watervogels, en wordt 

doeltreffend geacht (Cutts et al., 2009). 

5.4.3.6 Outputbeperking: timing van turbinewerking 

Ondanks het feit dat het stilzetten van turbines nachtelijke botsingen tijdens de trek (voornamelijk van 

zangvogels) niet voorkomt, zou outputbeperking doeltreffend kunnen zijn om het botsingsrisico te vermijden 

of te beperken, met name tijdens ecologische gevoelige perioden. 

Veel voorgestelde maatregelen zijn gericht op een aanpassing van de werking van het windpark, door de 

turbines bijvoorbeeld tijdelijk stil te zetten wanneer er vogels in de buurt zijn. Tijdelijke “stilstand op aanvraag” 

is ingevoerd in enkele windparken (zie Casestudy 5-8 en Casestudy 5-9). Technici gebruiken een combinatie 

van menselijke waarnemers, vogelradar (Tome et al., 2011, 2017) en af en toe video (Collier et al., 2011) om 

te anticiperen op mogelijke botsingen en de turbines dan tijdelijk stil te zetten. In sommige gevallen wordt 

DtBird®104, een videodetectiesysteem, gebruikt. DTBird® is een automatisch systeem voor vogelmonitoring 

en/of het beperken van de sterfte op windturbinelocaties aan land en op zee. Het systeem spoort automatisch 

vogels op en kan twee onafhankelijke maatregelen nemen om het botsingsrisico voor vogels te verzachten: 

waarschuwingsgeluiden inschakelen en/of de windturbine stopzetten. 

Stilstand op aanvraag kan doeltreffend werken en veroorzaakt slechts een minimaal verlies van de totale 

energieopwekking. Het systeem doet echter een beroep op geschoolde, nauwgezette technici en kan daarom 

moeilijk vol te houden zijn en op lange termijn hoge financiële kosten met zich meebrengen. Stilstand op 

                                                      

104 https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf 

https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf
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aanvraag is het doeltreffendst (en betaalbaarst) wanneer dit slechts gedurende een beperkte en voorspelbare 

periode nodig is, bijvoorbeeld tijdens welbepaalde delen van het broed- of trekseizoen (bv. op piekdagen 

tijdens de trek). Als voorzorgsmaatregel is het een goede praktijk om een zekere mate van outputbeperking 

op te nemen in het kostenmodel voor een windenergieproject zodat zowel het financiële als het 

biodiversiteitsrisico wordt erkend terwijl het project economisch haalbaar blijft. Het is onbekend of een protocol 

waarbij stilstand op aanvraag het hele jaar door wordt toegepast doeltreffend is. Dit zal waarschijnlijk moeilijker 

te coördineren en waarschijnlijk economisch minder haalbaar zijn. Locaties waar stilstand op aanvraag wordt 

ingezet, moeten beschikken over robuuste monitoringprotocollen om te garanderen dat botsingen 

daadwerkelijk worden voorkomen. 

“Stilstand op aanvraag” wordt gewoonlijk toegepast op een reeks soorten met een hoger risico, of wanneer de 

staat van instandhouding van een soort een punt van zorg is. Het wordt zelden toegepast om alle 

vogelbotsingen te voorkomen. Daarbij is het belangrijk om deze reeks soorten overeen te komen in overleg 

met gekwalificeerde en ervaren ecologen. 

In het licht van deze voorwaarden en beperkingen bestaat er nog geen algemene consensus dat deze 

maatregel doeltreffend is. In Duitsland worden dergelijke maatregelen uitsluitend in afzonderlijke gevallen 

toegepast (als test). Zij worden nog niet beschouwd als een methode voor de normale of goede praktijk. Er is 

verder onderzoek en ontwikkeling van vogelradar en videodetectiesystemen nodig om de doeltreffendheid, 

bruikbaarheid en betrouwbaarheid ervan te verbeteren. De huidige systemen beschikken nog niet over 

voldoende beheersing van de bruikbaarheid (bv. opsporing van doelsoorten met een lage foutmarge)105. Uit 

recent onderzoek (Everaert, 2018) blijkt dat de beschikbare informatiebronnen die worden gebruikt om de 

intensiteit van de vogeltrek te voorspellen, nuttig zijn om de veiligheid van de luchtmacht te verbeteren, maar 

onvoldoende betrouwbaar zijn voor de beheersing van “stilstand op aanvraag” van windturbines tijdens de 

vogeltrek. In de toekomst zou daar verandering in kunnen komen dankzij de ontwikkeling van betere en 

lokalere voorspellingsmodellen ondersteund door meteorologische en lokale vogelradars. Zoals wordt 

geïllustreerd in Casestudy 5-8 en Casestudy 5-9 is “stilstand op aanvraag” een maatregel die nog altijd moet 

worden aangevuld met menselijke waarnemers. 

Een andere toepassing van “stilstand op aanvraag” wordt beschreven in Casestudy 5-10. Dit betreft 

welbepaalde landbouwactiviteiten die roofvogels in de nabijheid van windparken kunnen aantrekken. 

Gezien de mogelijke gevolgen hiervan voor de economische haalbaarheid van een windenergieproject, 

moeten dergelijke maatregelen van “stilstand op aanvraag” worden beschouwd als laatste redmiddel, dat pas 

wordt toegepast als alle andere mogelijkheden reeds zijn geprobeerd. 

Casestudy 5-8: Stilstand op aanvraag met bijstand van waarnemers (Tarifa, Spanje) 

Van 2008 tot 2009 werden 10 windparken met in totaal 244 turbines dagelijks bewaakt om de botsingssterfte van de vale 

gier Gyps fulvus te documenteren. Wanneer een gier werd waargenomen die een traject volgde dat zou kunnen leiden 

tot botsing met turbinewieken, of wanneer een groep gieren in een windpark of in de buurt ervan aan het rondvliegen 

was, nam de waarnemer contact op met de controlekamer van het windpark waar de betrokken turbines werden 

uitgeschakeld. Het stilzetten van de turbine kostte maximaal drie minuten tijd. 

 

De turbines werden 4 408 keer stilgezet en de stilstand op aanvraag verminderde de sterfte van de vale gier met 50 %, 

waarbij de energieopwekking slechts met 0,7 % daalde. De stilstand duurde in totaal gemiddeld 6 uur en 20 minuten per 

turbine per jaar, waarbij de gemiddelde stilstand iets meer dan 22 minuten duurde. 

Bron: de Lucas et al. (2012). 

 

Casestudy 5-9: Stilstand op aanvraag met behulp van radar, windpark Barão de São João, Portugal 

                                                      

105 Zie ook https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-
war-ein-voller-erfolg/ 

https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
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Barão de São João is een windpark van E.ON106, met een capaciteit van 50 MW, dat zich bevindt op een vliegroute voor 

trekvogels. Er wordt een protocol voor stilstand op aanvraag met behulp van radar (RASOD) toegepast op basis van een 

vooraf bepaalde reeks criteria. 

 

Een monitoringteam dat op uitkijkpunten vogels in het oog hield, werd ingezet om de vliegbewegingen van trekvogels te 

monitoren. Radargegevens in realtime verstrekten de coördinator van het monitoringteam informatie van betere kwaliteit 

op basis waarvan een stilstand kon worden geactiveerd. Na verloop van tijd had de ervaring van het monitoringteam een 

positieve invloed op de doeltreffendheid van de RASOD-aanpak: de gemiddelde tijd die nodig was om een stilstand uit 

te voeren nadat daartoe opdracht was gegeven, verminderde met 91 % en de gemiddelde jaarlijkse equivalente 

stilstanduren namen gedurende de periode 2010-2014 met 86 % af. 

 

De turbinewieken konden ongeveer 15 seconden na de opstart van een stilstand worden gestopt met behulp van een 

SCADA-systeem (Supervisory Control And Data Acquisition, het verzamelen, doorsturen, verwerken en visualiseren van 

meet- en regelsignalen), zodat de afzonderlijke windturbines en windparken in realtime toegankelijk en aanstuurbaar 

waren. Bovendien werden de turbines weer opgestart zonder bijkomende communicatie met het bedieningspersoneel. 

 

Tijdens de toepassing van het stilstandprotocol werden geen botsingen van op thermiek zwevende trekvogels 

geregistreerd. In het laatste jaar van het vijf jaar durende onderzoek stemde de totale equivalente stilstandperiode 

overeen met 0,2 % van de jaarlijkse beschikbare equivalente tijd en leidde meer dan 40 % van de equivalente 

stilstandperioden tot verwaarloosbare energieverliezen door lage windsnelheden. 

Bron: Tomé, 2017. 

 

Casestudy 5-10: Stilstand tijdens de oogst, Duitsland 

Een operationele stilstand van windturbines kan nuttig zijn wanneer landbouwers op het land eronder aan het oogsten of 

ploegen zijn. Dat komt omdat — afhankelijk van het gebied en de roofvogelsoort — er meer roofvogels op jacht zijn in 

een gebied tijdens en na de oogst. In de omgewoelde grond zijn er dan namelijk veel meer wormen en andere (dode) 

kleine dieren (bv. muizen) te vinden. 

 

De ervaring heeft echter uitgewezen dat het logistiek gezien vrij ingewikkeld is om deze maatregel toe te passen. Van de 

landbouwers wordt verwacht dat zij de exploitant vooraf laten weten dat ze landbouwactiviteiten gaan uitvoeren, en dat 

gebeurt niet altijd. 

 

 

                                                      

106 E.ON is een Europees elektriciteitsbedrijf gevestigd in Essen, Duitsland. 
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Bron: Workshop over de effecten van wind- en zonne-energie aan land op soorten en habitats die zijn beschermd uit 

hoofde van de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn, gehouden in Darmstadt, Duitsland op 14 december 2018 (Bron: Ubbo 

Mammen — https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-

fuer-den-rotmilan/ 

 

5.4.3.7 Akoestische en visuele afschrikmiddelen 

Afschrikmiddelen worden gebruikt om het botsingsrisico te verkleinen. Er is weinig bewijsmateriaal voor de 

doeltreffendheid van dergelijke technieken, welke waarschijnlijk sterk afhangt van de locatie en soort in 

kwestie. 

Afschrikmiddelen zijn doorgaans apparatuur die akoestische of visuele prikkels uitzendt — voortdurend, met 

tussenpozen of wanneer een vogeldetectiesysteem (bv. DtBird®, zie hoofdstuk 5.4.3.6) deze apparatuur 

inschakelt. Ook kunnen passieve afschrikmiddelen, zoals verf, worden aangebracht op de masten en wieken 

van turbines, al is dat niet overal in de EU toegestaan. In Frankrijk moeten windturbines bijvoorbeeld eenkleurig 

wit of lichtgrijs zijn. 

Er zijn proeven gedaan met visuele en akoestische signalen om vogels te waarschuwen voor turbines of om 

ze weg te jagen. Dergelijke maatregelen waren onder meer het verven van de rotorbladen om ze beter 

zichtbaar te maken, het gebruik van knipperlichten om nachtelijke trekvogels af te schrikken, de installatie van 

hoorbare afschrikmiddelen zoals alarmsignalen en noodseinen, en laagfrequent infrageluid. Zeer recent 

hebben onderzoekers in Frankrijk een visueel patroon getest dat een optische illusie van “opdoemende” ogen 

creëert om roofvogels weg te houden van een startbaan. Ze suggereren dat deze techniek ook zou kunnen 

werken voor windparken, maar dit is nog niet getest (Hausberger et al. 2018). 

Casestudy 5-11: Betere zichtbaarheid van geverfde turbinewieken en -masten op windpark Smøla, 
Noorwegen 

Tijdens een onderzoeksproject in Noorwegen (2014) met vier turbines op het windpark van Smøla werd één rotorblad 

zwart geverfd om te zien of de sterfte kon worden teruggedrongen door het rotorblad beter zichtbaar te maken voor 

vogels. Daarnaast werd tijdens de zomer van 2014 en 2015 de onderkant van tien turbines zwart geverfd tot 10 m boven 

de grond. De onderzoeksresultaten werden nog niet gepubliceerd, maar uit de eerste aanwijzingen blijkt dat de sterfte 

van het moerassneeuwhoen (Lagopus lagopus), de soort die het vaakst dood wordt aangetroffen onder de turbines, zou 

zijn verminderd na deze visuele wijzigingen. Het onderzoek is nog aan de gang. 

 

 

https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
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Bron: 

• Raptor Interactions With Wind Energy: Case Studies From Around the World Authors: Watson, 2018. 

• Foto: Espen Lie Dahl. 

 

Casestudy 5-12: Gebruik van een automatisch systeem voor de vermijding van botsingen om de 
botsingseffecten op pelikanen (Pelecanus crispus en Pelecanus onocrotalus) te beperken in 
windpark Prespa, Griekenland 

Naast het Prespa-meer in Griekenland ligt een windpark van ca. 29 MW, in een streek die twee Natura 2000-gebieden 

omvat, evenals het watergebied Ramsar. 

 

Aangezien ongeveer 20 % van de volledige populatie van de kroeskoppelikaan (Pelecanus crispus) en de roze pelikaan 

(Pelecanus onocrotalus) aanwezig zijn in de ruimere omgeving, en met name omdat de pelikanen de windparklocaties 

gebruiken op hun frequente routes naar andere watergebieden, werd in 2013 een automatisch systeem aangebracht dat 

botsingen van vogels moet voorkomen. Het systeem maakt gebruik van camera’s met hoge precisie die pelikanen 

identificeren wanneer ze het gebied invliegen. Als die vogels het gebied met botsingsrisico’s binnen komen vliegen, 

activeert het systeem waarschuwingssignalen om de pelikanen af te schrikken en/of zet het systeem de windturbines 

tijdelijk stil. 

 

Tijdens de monitoringperiode werden geen botsingen gedetecteerd. Het automatische vermijdingssysteem werd daarom 

een doeltreffende maatregel geacht. 

Bron: WindEurope (2017). 

 

5.4.3.8 Habitatbeheer: soorten weglokken van turbines 

Habitatbeheersmaatregelen zijn bedoeld om het botsingsrisico te verkleinen. Doorgaans omvatten zij de 

toepassing van een beheersregeling (locatie en timing) om de beschikbaarheid van prooidieren te verlagen, 

evenals het scheppen of verbeteren van habitats om vogels weg te lokken van de turbines. Ook aanvullende 

voedselvoorziening wordt als een doeltreffende maatregel beschouwd. 

Dergelijke maatregelen, besproken door Gartman et al. (2016), moeten per locatie en per soort worden 

bekeken. Habitatbeheer om de abundantie van prooidieren te wijzigen en botsingen te verminderen, is 

doeltreffend gebleken, ook al is deze conclusie gebaseerd op relatief weinig gepubliceerde casestudy’s (zie 

bijvoorbeeld Casestudy 5-13). 

Scottish Natural Heritage (2016) is van mening dat habitatbeheer om vogels zoals de velduil en blauwe 

kiekendief weg te lokken van turbines, niet mag worden gebruikt gezien het gebrek aan zekerheid of deze 

maatregelen wel doeltreffend zullen zijn. De doeltreffendheid en ecologische gevolgen van voeding als 

afleidingsmanoeuvre moeten per geval worden bekeken. 

Casestudy 5-13: Habitatbeheer om het botsingsrisico voor de kleine torenvalk (Falco naumanni) te 
beperken, Spanje 

Er werd operationele monitoring verricht op drie windenergieparken (Cerro del Palo, Cerro Calderón en La Muela) met 

in totaal 99 turbines om de variabelen te bepalen die worden geassocieerd met de botsingssterfte van de kleine torenvalk 

(Falco naumanni). Op grond van de verkregen informatie werd een verzachtende maatregel toegepast om botsingen te 

voorkomen en zoveel mogelijk te beperken. Op turbines met hoge sterftepercentages door botsing werd de bodem 

rondom de voet van de turbine licht omgeploegd om de vegetatie terug te dringen en bijgevolg ook de abundantie van 

mogelijke prooidieren, vooral Orthoptera, te verminderen. Tijdens de twee jaar durende monitoring van het habitatbeheer 

werden er geen botsingen geregistreerd op plaatsen waar de bodem was omgeploegd. De maatregel is een eenvoudige 

en goedkope procedure die de botsingssterfte van de kleine torenvalk significant en doeltreffend verlaagt. 

Bron: Pescador, 2019. 
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5.5 Andere soorten 

5.5.1 Inleiding 

Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar de potentiële effecten van windenergieprojecten aan land op 

andere soorten dan vogels en vleermuizen. Een volledige lijst van de door de EU beschermde soorten die zijn 

vermeld in de bijlagen II, IV en V bij de habitatrichtlijn, wordt verstrekt in bijlage II bij het richtsnoer van de 

Commissie over de strikte bescherming van diersoorten. Hierbij moet eraan worden herinnerd dat de 

voortplantingsgebieden en rustplaatsen van soorten die zijn opgenomen in bijlage IV bij de habitatrichtlijn, 

moeten worden beschermd tegen verstoring. Wanneer voorspellingen wijzen op een verstoring, kan de 

passende uitzondering worden ingeroepen als is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing daarvan. Bij 

de beoordeling van de significantie van effecten moet bijzondere aandacht gaan naar de directe en indirecte 

wijzigingen in de kwantiteit en kwaliteit van de habitats. 

De mate van onzekerheid is aanzienlijk hoger in verband met de effecten van windenergieprojecten en de 

bijbehorende infrastructuur op andere soorten dan vogels en vleermuizen. Wanneer de door de EU 

beschermde soorten geen vogels of vleermuizen zijn, is het van essentieel belang dat de waarschijnlijk 

significante effecten worden bepaald op basis van een uitgebreide evaluatie van de beste beschikbare 

wetenschappelijke informatie betreffende de soort of soortengroep in kwestie. 

Wanneer er onzekerheid bestaat en in het kader van het voorzorgsbeginsel, moet de beoordeling van wat er 

zal gebeuren met het gebied wanneer het plan of project doorgang vindt, verenigbaar zijn met het “behouden 

of herstellen in een gunstige staat van instandhouding” van de betrokken habitat of soorten107. 

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de huidige inzichten in de potentiële effecten van windenergieprojecten 

aan land op andere soorten dan vogels en vleermuizen. 

5.5.2 Typen effecten 

5.5.2.1 Zoogdieren 

In een evaluatie van interacties tussen zoogdieren en de ontwikkeling van windenergie, uitgevoerd door de 

Zweedse Dienst Natuurzorg (Helldin et al., 2012), werd weinig bewijsmateriaal van significante effecten 

aangetroffen. Er werd echter melding gemaakt van significante tijdelijke vermijding door grote carnivoren en 

hoefdieren (Helldin et al., 2017). Het risico van significante effecten is het waarschijnlijkst voor soorten die een 

uitgestrekte en onverstoorde habitat nodig hebben, maar op soorten die verstoring kunnen verdragen, kunnen 

zich ook effecten voordoen wanneer de omstandigheden in onverstoorde habitatpatches in het landschap 

veranderen (Helldin et al., 2017). 

Ander onderzoek heeft aangetoond dat dassen (Meles meles) in het VK ten gevolge van windturbinegeluiden 

grotere stressniveaus ondervonden (Agnew, 2016). Om na te gaan of de dassen fysiologische stress 

ondervonden, werd het cortisolgehalte in de vacht gemeten. De vacht van dassen die op minder dan 1 km 

afstand van een windpark leefden, bevatte 264 % meer cortisol dan die van dassen die op meer dan 10 km 

afstand van een windpark leefden. Er werden geen verschillen vastgesteld tussen het cortisolgehalte van 

dassen die leefden in de nabijheid van windparken die sinds 2009 en 2012 in werking waren. Dit geeft aan dat 

de dieren niet gewend raken aan de verstoring door turbines. Het hogere cortisolgehalte bij getroffen dassen 

kan hun immuunsysteem aantasten, wat kan leiden tot een hoger infectie- en ziekterisico in de 

dassenpopulatie. 

Łopucki (2018) nam geen nadelige effecten waar op de ruimtelijke verspreiding van de Europese hamster 

(Cricetus cricetus) in windparken in Polen. Łopucki, R., en Mróz, I. (2016) stelden geen invloed van windparken 

vast op de diversiteit en abundantie van kleine zoogdiersoorten. Voor grotere zoogdieren registreerden Costa 

et al. (2017) de verdringing van schuilplaatsen met meer dan 2,5 km voor de wolf (Canis lupus) op windparken 

in Portugal. De auteurs namen ook lagere voortplantingspercentages waar tijdens de bouw en de eerste 

exploitatiejaren ervan. 

                                                      

107 C-258/11, Sweetman et al., ECLI:EU:C:2012:743, [2012] Gepubliceerd in de digitale jurisprudentie (Algemene 
jurisprudentie), punt 50. 
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Łopucki et al. (2017) kwamen tot de vaststelling dat zowel reeën als hazen (Lepus europaeus) het centrale 

gedeelte van een windpark vermeden en dat er tot op een afstand van 700 m een lagere gebruiksfrequentie 

van de habitat kon worden gemeten. Voor deze soorten, die op hun gehoor afgaan om roofdieren te 

bespeuren, kan deze verdringing het gevolg zijn van een kleiner vermogen om roofdieren te bespeuren, met 

name op plaatsen waar de predatiedruk hoog is. Vossen (Vulpes vulpes) bleken het centrale gedeelte van een 

windpark minder vaak te bezoeken, mogelijk omdat er minder prooidieren (hazen) beschikbaar waren en 

omdat ze tijdens de jacht minder goed konden horen. Vossen maken waarschijnlijk gebruik van 

toegangswegen en ruimen de karkassen op van vogels die door een botsing met operationele turbines zijn 

gedood. 

Enkele overwegingen in verband met de effecten op zoogdieren zijn vermeld in Kader 5-15. 

Kader 5-15: Overwegingen betreffende effecten op zoogdieren (bewerking van Helldin et al., 2012) 

• Verstoring tijdens de bouw kan van tijdelijke aard zijn. 

• De significantie van effecten is waarschijnlijk afhankelijk van de beschikbaarheid van habitat en de bestaande 

verstoringsniveaus in het bredere landschap. 

• Vermijding van grote gebieden rond bijbehorende infrastructuur zoals transmissielijnen kan worden waargenomen. 

• Verdringing van schuilplaatsen voor grotere roofdieren kan worden waargenomen. 

• Nieuwe toegangswegen kunnen de bewegingen van individuen vergemakkelijken (maar ze bijgevolg in contact 

brengen met het wegverkeer). 

• Significante effecten doen zich waarschijnlijk voor in meer afgelegen, hooggelegen en momenteel ontoegankelijke 

gebieden waar een betere toegang voor recreatie, jacht en vrijetijdsactiviteiten waarschijnlijk leidt tot een grotere 

menselijke aanwezigheid en meer verkeer. 

• Gewenning van soorten kan niet worden verondersteld, aangezien dit afhangt van de variatie tussen soorten, geslacht, 

leeftijd, individu, periode van het jaar, type verstoring, en de frequentie en voorspelbaarheid van de verstoring. 

• De significantie van effecten is waarschijnlijk evenredig met de omvang van een windpark. 

• De accumulatie van veel kleine effecten zou significant kunnen zijn op het niveau van de populatie. 

 

5.5.2.2 Amfibieën en reptielen 

In een evaluatie van de effecten van de ontwikkeling van windenergie op reptielen en amfibieën (herpetofauna) 

werd weinig gepubliceerd bewijsmateriaal aangetroffen (Lovich et al., 2018). De exploitatie van windparken 

bleek te leiden tot incidentele reptielensterfte, met op lange termijn verdringing uit gebieden met de hoogste 

turbineconcentratie (woestijnschildpad Gopherus agassizii). 

De Moorse landschildpad (Testudo graeca) — die volgens de Rode Lijst van bedreigde soorten van de IUCN 

als kwetsbaar is aangemerkt — zou de nadelige gevolgen van habitatverlies en -versnippering ondervinden in 

de nabijheid van toegangswegen die voor de bouw van windparken worden aangelegd in het zuidoosten van 

Europa, met name wanneer windparken worden aangelegd in rotsachtige of steppehabitats. Zie ook Casestudy 

5-1. 

Onderzoek in Portugal waarbij gebruik werd gemaakt van modellen en simulaties op basis van empirische 

gegevens, toont aan dat de rijkdom aan gewervelde soorten (waartoe ook de herpetofauna behoort) met 

nagenoeg 20 % daalde na de installatie van slechts twee grote monopile-turbines. Indirecte effecten kunnen 

zich echter voordoen wanneer windparken de abundantie verminderen van soorten die jagen op herpetofauna, 

zoals wordt gesuggereerd door de grotere densiteit van reptielen en door wijzigingen in het gedrag, de 

fysiologie en de morfologie van deze dieren op een windpark in India (Thaker et al., 2018). 

5.5.2.3 Ongewervelden, planten en waterorganismen  

De ontwikkeling van windenergie kan significante effecten hebben op deze groepen, met name ten gevolge 

van verlies, achteruitgang en versnippering van habitats. De eerder besproken informatie in verband met 

habitats op het land (hoofdstuk 5.2) is ook hier relevant. 

In een evaluatie vermeldde O’Connor (2017) dat effecten op waterorganismen zich kunnen voordoen, maar 

dat ze doeltreffend kunnen worden verzacht. De bouwfase van een windpark zal hoogstwaarschijnlijk leiden 

tot significante effecten, met name wanneer de turbines zich op minder dan 50 meter van aquatische habitats 

bevinden. Tijdens een beoordeling van waarschijnlijk significante effecten moet daarom op zijn minst rekening 
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worden gehouden met wijzigingen van de omliggende habitat, wijzigingen aan de hydrologie, de aanvoer en 

accumulatie van sediment, lawaai en trillingen, en de aanwezigheid of mogelijke invoering van invasieve 

uitheemse soorten. 

Waarschijnlijk is het zo dat het significantste effect op ongewervelden afkomstig zal zijn van het verlies, de 

achteruitgang en de versnippering van habitats en het substraat waarop zij reeds leven. Er zijn weinig 

empirische gegevens over de effecten op insecten en andere ongewervelden. Long et al. (2011) hebben 

verschillen in de abundantie van insecten waargenomen die toe te schrijven zijn aan de kleur van turbines, en 

Foo et al. (2017) kwamen tot de vaststelling dat insectengemeenschappen relatief consistent bleven bij 

vergelijking tussen monitoringjaren. Hoewel insecten zoals Lepidoptera (dag- en nachtvlinders) tot 

windturbines worden aangetrokken en dit problematisch kan zijn in verband met het botsingsrisico van 

foeragerende vleermuizen, bestaat er momenteel geen bewijsmateriaal dat windparken een bedreiging 

vormen voor insectenpopulaties. 

Het significantste effect op planten is afkomstig van het verlies, de achteruitgang en de versnippering van het 

substraat waarin zij groeien. In bijlage II en IV opgenomen beschermde planten die niet zijn opgenomen in de 

beschermde habitattypen van bijlage I, worden beschermd door de regeling voor soortenbescherming 

beschreven in hoofdstuk 2.2.4. 

Hoewel in enkele studies bewijs werd gevonden van wijzigingen in het microklimaat ten gevolge van 

windparkontwikkeling, is er geen melding gemaakt van een daaruit voortvloeiende invloed op het reproductieve 

succes, de fysiologie of de morfologie van planten. 

5.5.3 Mogelijke verzachtende maatregelen 

Zoals vermeld in verband met habitats, is de juiste locatiekeuze van windenergieprojecten aan de hand van 

strategische planning de doeltreffendste manier om negatieve effecten op soorten te voorkomen. Als tweede 

maatregel moet de infrastructuur die bij de afzonderlijke turbines behoort, zorgvuldig worden geplaatst om de 

omvang van de effecten te verkleinen. 

Om tijdens het wegvervoer het aantal verkeersdoden bij kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën te 

voorkomen of te verminderen, lijkt het zinvol de toegang tot toegangswegen te beperken. Toegangswegen 

kunnen ook worden versmald, aangezien ze voor onderhoudsactiviteiten niet zo breed hoeven te zijn. 

Habitatbeheer kan een andere relevante maatregel zijn voor populaties van beschermde soorten (zoogdieren, 

reptielen, amfibieën, planten). 

5.6 Ontmanteling en repowering 

5.6.1 Ontmanteling 

Ontmanteling is het omgekeerde van bouw, waarbij alle infrastructuur van het windpark, of een deel ervan, 

wordt verwijderd, en het getroffen gebied wordt hersteld in de toestand die door de bevoegde nationale 

instantie is bepaald. Ontmanteling kan ook worden toegepast op afzonderlijke turbines of groepen turbines als 

maatregel om chronische effecten te verminderen, in het kader van een plan voor aanpassingsgericht beheer 

(zie hoofdstuk 7), of als gevolg van een evaluatie door een bevoegde instantie. 

Wanneer de turbines gedurende 12 maanden aan een stuk geen elektriciteit op commerciële schaal hebben 

opgewekt, is het een goede praktijk om ze te ontmantelen en het gebied weer in de toestand van voor de bouw 

te brengen.  

Voor vogel- en vleermuissoorten kan ontmanteling een doeltreffende maatregel zijn om het botsingsrisico te 

beperken (Gartman et al., 2016). Wanneer uit de monitoring blijkt dat een onvoorzien maar significant effect 

is toe te schrijven aan een of meer turbines, moet een evaluatie door de bevoegde nationale instantie de 

mogelijkheid omvatten om deze turbines te ontmantelen of te verplaatsen. 

5.6.2 Repowering 

Bij repowering worden bestaande turbines verwijderd en nieuwe turbines gebouwd, waarbij vaak voor grotere 

turbines met een hogere capaciteit wordt gekozen. Daardoor worden er bij repowering-projecten gewoonlijk 
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minder turbines gebruikt dan bij het oorspronkelijke windenergieproject, die op bestaande of op nieuwe 

funderingen worden gebouwd. Het aantal turbines beperken, kan het verdringingseffect helpen verkleinen. 

Zowel microsituering als de invloed van infrastructuurontwerp kunnen worden onderzocht om het ecologische 

risico van het project laag te houden (zie Casestudy 5-14). 

Repowering-installaties bieden vaak een hoger energierendement bij minder wind. Dat heeft weliswaar als 

voordeel dat de vogelsterfte kan worden beperkt in windparken waar de botsingspercentages historisch gezien 

hoger liggen, maar het kan ook tot een hoger botsingsrisico voor vleermuizen leiden doordat de turbinewieken 

een groter bereik hebben (Gartman et al. (2016)). Het kan ook de economische aspecten van de 

outputbeperkingsstrategieën veranderen. Repowering moet daarom voor elke locatie en soort afzonderlijk 

worden bekeken. 

Op gondelhoogte verzamelde gegevens over vleermuizen van bestaande turbines kunnen worden gebruikt 

om het waarschijnlijke sterfterisico te bepalen en indien nodig programma’s voor tijdelijke stilstand uit te 

werken. Aangezien nieuwe turbines gewoonlijk op nieuwe funderingen worden gebouwd, dient bij de beslissing 

over de nieuwe locatie rekening te worden gehouden met de monitoringgegevens die tijdens de exploitatie zijn 

verzameld. 

Het effect van het aanbrengen van verlichting ten behoeve van het luchtverkeer kan eveneens in overweging 

worden genomen. Aangezien de turbinehoogte bij repowering gewoonlijk toeneemt, moeten mogelijk meer 

turbines van verlichting worden voorzien. Hoewel de effecten van turbineverlichting op vogels beperkt lijken, 

kan de kleur van het licht vleermuizen aantrekken, wat uiteindelijk tot een hoger risico op botsingen met 

trekkende vleermuizen bij windturbines leidt. Casestudy 5-14 beschrijft hoe monitoringgegevens werden 

gebruikt om verschillende repowering-scenario’s te modelleren en de risico’s voor de zeearend te beperken in 

Noorwegen. Casestudy 5-15 beschrijft de repowering van een windpark in Zeebrugge, België. 

Casestudy 5-14: Het botsingsrisico voor de zeearend (Haliaeetus albicilla) beperken door repowering 
van het windpark in Smøla, Noorwegen 

In Smøla werd vastgesteld dat de zeearend, Haliaeetus albicilla, de soort was die het meest kwetsbaar was voor 

operationele turbines in het bestaande windpark, vanwege een grotere verstoring en een hogere sterfte door botsingen 

met turbines. 

Er werd een in het operationele windpark (68 turbines van 2-2,3 MW) toezicht gehouden om het voortplantingssucces en 

de broedplaatsen van de soort, de slaapplekken van de arenden en hun vliegactiviteit te volgen, onder meer met behulp 

van de Merlin-vogelradar. De monitoringgegevens werden gebruikt als input voor het ontwerp en de effectbeoordeling 

van het repowering-project. 

 

Er werd een kwetsbaarheidskaart voor de zeearend opgesteld waarbij monitoringgegevens werden gebruikt om te 

identificeren in welke gebieden de zeearend het meest kwetsbaar was en in welke het minst. Uit de modellen voor het 

botsingsrisico bleek dat van de twee voorgestelde repowering-ontwerpen, het scenario met 30 turbines van 5 MW (zie 

Figuur 5-6) waarschijnlijk 32 % van het botsingsrisico van het bestaande operationele windpark zou inhouden. In het 

scenario met 50 turbines van 3 MW zou het botsingsrisico naar verwachting ongeveer 71 % van het risico van het 

bestaande operationele windpark bedragen. 

 

Het verschil in botsingsrisico tussen beide repowering-scenario’s onderling en tussen de repowering-scenario’s en het 

bestaande windpark werd toegeschreven aan de verlaging van het aantal turbines en de betere keuze van de locatie van 

individuele turbines. 
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Figuur 5-6: Relatieve-kwetsbaarheidskaart voor de zeearend in het windpark in Smøla (configuratie met 5 MW), waarin 
de volgende gegevensbronnen zijn gebundeld: broedplaatsen, productie van kuikens, vliegactiviteit en botsingsrisico. De 
rode kleurschakeringen geven de mate van kwetsbaarheid aan, waarbij donkerrood de hoogste kwetsbaarheid aangeeft. 

 

Hoewel de gegevens die ten grondslag liggen aan de beoordelingen in de verslagen, bijzonder robuust zijn, bestaat er 

toch nog steeds een bepaalde mate van onzekerheid; de auteurs erkennen dan ook dat het niet mogelijk is om de 

precieze effecten te voorspellen van een windpark dat een repowering heeft ondergaan. Zij bevelen daarom aan om een 

plan voor aanpassingsgericht beheer te hanteren (zie ook hoofdstuk 7). Aanpassingsgericht beheer houdt in dat het 

vermogen wordt gecreëerd om zich aan te passen aan de mate van ruimtelijk-temporele conflicten in het windpark na 

repowering, d.w.z. waar, wanneer en in welke mate er in het nieuwe park conflicten kunnen ontstaan tussen vogels en 

turbines. Dat stelt ontwikkelaars in staat om verzachtende maatregelen toe te passen op risicovolle turbinelocaties en/of 

op specifieke tijdstippen gedurende het jaar (bv. contrastverf aanbrengen op de wieken, operationele aanpassingen 

doorvoeren en waarschuwingssystemen op basis van videobeelden gebruiken). 

Bron: Dahl, E.L., et al. (2015). 

 

Casestudy 5-15: Het botsingsrisico van sternsoorten beperken door repowering van het windpark in 
Zeebrugge, België 

Een lineair windpark uit 1986 met 24 turbines (10/12/2 windturbines van respectievelijk 200/400/600 kW met een 

ashoogte van respectievelijk 23/34/55 meter en een rotordiameter van respectievelijk 22,5/34/48 meter) in de haven van 

Zeebrugge bracht ernstige botsingsrisico’s met zich voor een naburige broedkolonie van visdieven (Sterna hirundo), grote 

sterns (Sterna sanvicensis) en dwergsterns (Sterna albifrons) in een Natura 2000-gebied (Everaert en Stienen 2007, 

Everaert 2008). 
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Uit monitoring van de resultaten van het oude windpark bleek dat de sterns 0 tot 50 meter ver vlogen om voedsel te 

zoeken en dat de meeste vluchten tussen 0 en 15 meter lang waren. Als onderdeel van de monitoring werd onder meer 

een grondige analyse verricht van de spreiding van de vlieghoogte. 

 

Uit de beoordeling die tijdens de ontwerpfase van de repowering van het windpark werd verricht, bleek dat het nieuwe 

windpark naar verwachting geen significant effect zou hebben, aangezien de toekomstige spreiding van de vlieghoogte 

bij de voedselvluchten niet zou veranderen. Door de windturbines hoger te maken en het aantal turbines te beperken in 

het ontwerp van het nieuwe windpark, zou het risico op botsingen met vogels worden beperkt. 

 

De repowering van dit windpark in de haven van Zeebrugge leidde tot minder, maar grotere turbines. In 2009 werden 

10 nieuwe windturbines (850 kW) geïnstalleerd, op een grotere onderlinge afstand. De nieuwe turbines hebben een 

ashoogte van 65 meter en een rotordiameter van 52 meter. De tiplaagte van de windturbinebladen werd verhoogd van 

11-20,5 meter in het oude windpark tot 39 meter in het nieuw windpark na repowering. Tot nu toe is uit de monitoring 

gebleken dat dit het botsingseffect heeft beperkt in vergelijking met de oorspronkelijke situatie vóór repowering van het 

windpark. 

Bron: 

Everaert J. (2007). Adviesnota INBO.A.2007.164. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

Everaert J. (2007). Adviesnota INBO.A.2007.84. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

Everaert J. en Stienen E. (2007). 

Everaert J. (2008). 
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6. OP ZEE: POTENTIËLE EFFECTEN 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste soorten gevolgen behandeld die windenergieprojecten op zee kunnen 

hebben voor habitats en soorten die bescherming genieten op grond van de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn. 

Het toepassingsgebied van beide richtlijnen wordt toegelicht in hoofdstuk 2.2.1, en in hoofdstuk 3.1 wordt 

uitgelegd hoe de significantie wordt beoordeeld. 

Dit hoofdstuk moet ontwikkelaars, ngo’s, adviseurs en bevoegde nationale instanties een overzicht geven van 

de potentiële gevolgen voor verschillende groepen van door de EU beschermde habitats en soorten. Deze 

potentiële gevolgen moeten in aanmerking worden genomen bij de ontwikkeling of beoordeling van een plan 

of project voor windenergie op zee. Aangezien de waarschijnlijk significante effecten steeds voor elk geval 

afzonderlijk moeten worden bekeken, zullen de werkelijke effecten van de aanleg van een windpark op 

beschermde soorten en habitats echter sterk variëren. 

De ontwikkeling van windenergie op zee kent vijf grote fasen waarin zich effecten kunnen voordoen: 

• de fase vóór de aanleg (bv. meteorologisch onderzoek, verkennende studies van de sedimentstabiliteit, en 

voorbereiding van de zeebodem); 

• de aanleg (bv. vervoer van materiaal per schip en aanleg van monopile-funderingen108; turbines; 

netaansluitingskabels; vaste/drijvende turbines; enz.); 

• de exploitatie (met inbegrip van het onderhoud); 

• de “repowering” (wijziging van het aantal turbines, het type en/of de configuratie van de turbines in een 

bestaand windpark); 

• ontmanteling (verwijdering van het windpark of van afzonderlijke turbines). 

 

Bij het beoordelen van de significantie van eventuele effecten is het belangrijk om in het achterhoofd te houden 

dat deze effecten kunnen voortvloeien uit de gehele voetafdruk van het project (met inbegrip van eventuele 

bijbehorende infrastructuur, zoals netkabels) en zelfs uit de aspecten op het land van projecten op zee (bv. 

voorzieningen voor de aanlanding en transmissie op het vasteland). 

De effecten op habitats en soorten kunnen tijdelijk of blijvend zijn. Zij kunnen voortvloeien uit activiteiten binnen 

of buiten de grenzen van een Natura 2000-gebied. Voor mobiele soorten kunnen de gevolgen individuen ver 

tot buiten de desbetreffende Natura 2000-gebieden treffen, zoals zeezoogdieren of zeevogels die op grote 

afstanden van hun broedkolonie foerageren. Significante effecten kunnen voortvloeien uit het plan of project 

op zich en kunnen zich voordoen op verschillende momenten tijdens de levenscyclus van het project. Plannen 

en projecten kunnen gecombineerd cumulatieve effecten teweegbrengen. Die effecten zullen steeds 

belangrijker worden, aangezien naar verwachting steeds vaker naar windenergie op zee zal worden gegrepen 

om de streefcijfers voor hernieuwbare energie te halen. 

In de volgende onderdelen worden de belangrijkste soorten gevolgen voor de belangrijkste groepen 

“receptoren” omschreven109. Een overzicht is te vinden in Tabel 6-1. Soms kan een effect ook positief zijn, bv. 

het ontstaan van een nieuwe habitat of rifeffecten (zie Kader 6-1). 

Kader 6-1: Het rifeffect van funderingen van windparken op zee 

Het rifeffect is een van de mogelijke effecten van funderingen van windparken op zee op de mariene biodiversiteit. Het 

is bijzonder significant in mariene gebieden waar geen rotsachtige bodems aanwezig zijn, zoals in grote delen van de 

Noordzee. Onderwaterconstructies kunnen als kunstmatig rif fungeren, en de funderingen kunnen door diverse 

organismen worden gekoloniseerd. Hoewel er aanwijzingen zijn dat windparkstructuren gepaard gaan met een grotere 

                                                      

108 Er bestaan verschillende typen funderingen voor windturbines. Meestal worden monopiles gebruikt: dit zijn vrij 
eenvoudige constructies die bestaan uit een dikke stalen cilinder die rechtstreeks in de zeebodem wordt verankerd. 
Andere soorten funderingen zijn onder meer jacketfunderingen — funderingen met een staalconstructie die op drie of 
vier punten in de zeebodem zijn verankerd — of gravitaire funderingen. 

109 Belangrijke groepen van receptoren zoals zeevogels, zeezoogdieren en mariene habitats die mogelijk effecten 
ondervinden van windenergieprojecten op zee. 
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diversiteit aan bentische organismen (Lindeboom et al., 2011) en een grotere dichtheid van commercieel belangrijke 

vissoorten (Reubens et al., 2013), kunnen zij ook de kenmerken van de plaatselijke soortensamenstelling en biologische 

structuur wijzigen (Petersen en Malm, 2006). Dit potentieel positieve effect op de mariene biodiversiteit moet worden 

meegenomen wanneer de verschillende mogelijkheden voor ontmanteling worden overwogen. Fowler et al. (2018) 

onderstreept de potentieel negatieve effecten, ook op groepen zoals zeezoogdieren, van het volledig verwijderen van 

structuren uit de mariene omgeving (zoals momenteel vereist is uit hoofde van Ospar-besluit 98/3; Jørgensen, 2012). De 

gedeeltelijke verwijdering van deze structuren zou het voordeel kunnen hebben dat de rifhabitat behouden blijft. De 

potentiële biologische gemeenschappen die zich op de windparkstructuren zouden kunnen vestigen, dienen echter 

zorgvuldig te worden beoordeeld in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied, waarbij ook moet 

worden gekeken naar hun effecten op beschermde soorten en habitats, in het bijzonder via de mogelijke introductie van 

invasieve uitheemse soorten die zich op de nieuw aangelegde structuren zouden kunnen vestigen. 

 
Tabel 6-1 Overzicht van potentiële soorten gevolgen voor belangrijke groepen receptoren op zee 

Receptor Potentiële gevolgen van de ontwikkeling van windenergie op zee 

Habitats Verlies van mariene habitats 
Verstoring en achteruitgang van mariene habitats 
Verstikking door sedimenten in suspensie die bezinken 
Totstandbrenging van nieuwe mariene habitats 
Veranderingen in fysieke processen door de aanwezigheid van nieuwe structuren 
Vrijkomen van verontreinigende stoffen of mobilisatie van reeds aanwezige 
verontreinigende stoffen 

Vissen Elektromagnetische velden 
Verstoring door onderwatergeluid 
Rifeffecten 

Vogels Verlies en achteruitgang van habitats 
Verstoring en verdringing 
Botsingen 
Barrière-effect 
Indirecte effecten 
Aantrekking (bv. roestmogelijkheden) 

Zeezoogdieren Verlies en achteruitgang van habitats 
Verstoring en verdringing door geluid (geluid van heiwerkzaamheden en van 
scheepvaart/helikopters) 
Akoestische letsels (letsels van onderwatergeluid) 
Maskering van communicatie 
Botsing met vaartuigen 
Barrière-effect 
Vermindering van de visserijdruk (gebieden waar niet mag worden gevist) 
Veranderingen in waterkwaliteit (verontreinigende stoffen + zwerfvuil op zee) 
Effecten van elektromagnetische velden op navigatie 
Indirecte effecten 
Rifeffecten 

Vleermuizen Verstoring en verdringing 
Botsingen 
Barrière-effect 
Barotrauma  
Verlies/verschuiving van vliegcorridors en roestplaatsen 
Indirecte effecten 

Andere soorten Verstoring en verdringing door geluid 
Elektromagnetische velden 
Hitte-effecten 
Totstandbrenging van nieuwe habitats 
Veranderingen in waterkwaliteit (verontreinigende stoffen + zwerfvuil op zee) 
Indirecte effecten 

 

Sommige activiteiten waarmee de ontwikkeling van windenergie op zee gepaard gaat, verschillen duidelijk van 

de activiteiten in het kader van de ontwikkeling van windenergie op het land. Enkele van die verschillen zijn 

het gebruik van vaartuigen om de locaties te bereiken en bepaalde effectmechanismen die uniek zijn voor de 

aquatische omgeving, zoals onderwatergeluid. De beginselen die ten grondslag liggen aan de verzachtende 
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maatregelen voor windenergie op het land, gelden echter ook op zee. Deze beginselen worden toegelicht in 

onderstaande punten. 

• Hier geldt de “risicobeperkingshiërarchie”, die inhoudt dat maatregelen om nadelige effecten te voorkomen, 

moeten worden overwogen en toegepast vóór maatregelen om nadelige effecten te beperken. Het verdient 

voorts de aanbeveling om deze maatregelen aan de bron toe te passen alvorens maatregelen voor de 

receptor te overwegen. 

• De beste manier om nadelige effecten op door de EU beschermde habitats en soorten tot een minimum te 

beperken, is om bij de locatiekeuze voor projecten te kiezen voor locaties ver weg van kwetsbare habitats 

en soorten (een praktijk die bekendstaat als “macrosituering”). Dit kan het beste worden verwezenlijkt via 

strategische planning op administratief, regionaal, nationaal of zelfs internationaal niveau, in het bijzonder 

via de maritieme ruimtelijke plannen die worden opgesteld krachtens de richtlijn maritieme ruimtelijke 

planning110. 

• Grensoverschrijdende effecten zijn bijzonder relevant bij windenergie op zee, niet alleen vanwege de 

cumulatieve effecten (bv. op de vogeltrek), maar ook omdat veel windparken zich dicht bij de grenzen van 

de Europese economische zones (EEZ) van andere lidstaten bevinden (of de landgrenzen in de toekomst 

zelfs zouden kunnen overschrijden). Volgens het Verdrag van Espoo en het Protocol betreffende 

strategische milieueffectrapportage (SMER-Protocol, Kiev (Jendroska et al., 2003111)) moeten de partijen 

bij het verdrag elkaar op de hoogte brengen van grensoverschrijdende effecten en moeten zij in hun 

planning rekening houden met grensoverschrijdende effecten. Samenwerking tussen de lidstaten en met 

landen buiten de EU is eveneens vereist bij de ontwikkeling van maritieme ruimtelijke plannen. 

• Monitoring is op zichzelf geen verzachtende maatregel, maar is wel noodzakelijk om na te gaan of de 

maatregelen om significante effecten te voorkomen of te beperken, doeltreffend zijn. 

• Verzachtende maatregelen mogen niet worden verward met compenserende maatregelen, die beogen 

eventuele schade als gevolg van het plan of project te compenseren. Compenserende maatregelen mogen 

slechts worden overwogen in verband met de in artikel 6, lid 4, van de habitatrichtlijn beschreven criteria. 

 

6.2 Habitats 

6.2.1 Inleiding 

Tien van de in bijlage I bij de habitatrichtlijn opgesomde habitattypen (of complexen van habitattypen) worden 

voor rapportagedoeleinden als mariene habitats beschouwd, en twee van deze tien habitattypen zijn als 

prioritaire habitattypen aangemerkt (aangeduid met *): 

• permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken [1110] 

• Posidonia-velden (Posidonion oceanicae) * [1120] 

• estuaria [1130] 

• bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten [1140] 

• kustlagunen* [1150] 

• grote, ondiepe kreken en baaien [1160] 

• riffen [1170] 

• onderzeese structuren, ontstaan door het opborrelen van gassen [1180] 

• smalle baaien van de boreale Oostzee [1650] 

• geheel of gedeeltelijk onder het zeeoppervlak gelegen grotten [8330]. 

 

Sommige van deze habitats zijn kusthabitats, terwijl andere zowel in ondiepe als in diepe zeeën gelegen zijn 

(Europese Commissie, 2013). Aangezien de ontwikkeling van windenergie op zee toegang verreist tot het land 

(“aanlanding”), moeten ook habitats op het land in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van 

projecten op zee (zie hoofdstuk 5.2). Om een passende beoordeling te ondersteunen, moeten 

                                                      

110 Richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot vaststelling van een kader voor 
maritieme ruimtelijke planning (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 135-145). 

111 Jerzy Jendroska en Stephen Stec. (2003). Protocol van Kiev betreffende strategische milieueffectrapportage. 
33. 105-110. 
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referentiegegevens worden verzameld met behulp van de best beschikbare methoden. Voorbeelden van 

methoden voor referentie-onderzoek zijn samengevat in Kader 6-2. 

Kader 6-2 Referentiemeting voor bentische habitats 

Bij het onderzoek moeten waarschijnlijk de habitatgebieden uit bijlage I worden afgebakend die zich binnen de voetafdruk 

van windenergieprojecten en binnen een afgebakende bufferzone bevinden. Soms zijn er op nationaal niveau 

gedetailleerde richtsnoeren met betrekking tot de onderzoeksmethoden beschikbaar112. Onderzoeken naar habitats uit 

bijlage I zouden deel kunnen uitmaken van een ruimer karakteriseringsonderzoek met het oog op een 

milieueffectbeoordeling (MEB). Informatiebronnen zoals EMODnet113 kunnen nuttige informatie verschaffen over 

bestaande gegevens inzake het op ruimere schaal in kaart brengen van zeebodemhabitats. 

 

Als er geen recente (minder dan 1-2 jaar oud) hogeresolutiekaarten van de elementen van een habitat beschikbaar zijn, 

moet er gewoonlijk een gedetailleerd onderzoek van de specifieke locatie worden verricht alvorens het project mag 

worden ontwikkeld. 

 

Habitatclassificatiesystemen zijn een waardevol hulpmiddel bij het verrichten van referentiemetingen voor sub- en 

intergetijdehabitats. Het Europabrede EUNIS-systeem114 biedt een lijst met “biotopen”, die zijn gedefinieerd aan de hand 

van de kenmerkende soorten en bijbehorende fysische kenmerken, zoals: i) het substraat waarop zij voorkomen; ii) de 

diepten waarop zij te vinden zijn; en iii) het soort omstandigheden op het gebied van golf- en getijdenenergie waarmee 

zij gepaard gaan. Nuttige richtsnoeren voor de aanwijzing van biotopen zijn te vinden in Parry (2015115). 

 

De onderzoekstechnieken worden toegelicht in onderstaande punten. 

 

• Intergetijdehabitats 

• Onderzoeken van proefstroken of specifieke punten of locatiebezoeken te voet of met ondersteuning van een 

voertuig, zoals een hovercraft. 

• Satellietteledetectie, multispectrale teledetectie vanuit de lucht, luchtfoto-interpretatie. 

 

• Sublittorale habitats 

• Observatie met drop-downcamera, voortgesleepte camera of op afstand bediend voertuig. Directe observatie door 

een duiker kan ook een mogelijkheid zijn. De zichtbaarheid is een belangrijke factor, hoewel met camerasystemen 

met een zoetwaterbehuizing ook in troebele omstandigheden beelden kunnen worden gemaakt. 

• Bemonstering met behulp van hap-, kern-, dreg- en/of trawlmethoden. Destructieve technieken, in het bijzonder het 

trekken van sleepnetten over de zeebodem, moeten in potentieel gevoelige gebieden zorgvuldig worden gepland. 

• De opzet van het onderzoek kan worden geoptimaliseerd door gebruik te maken van akoestische 

grondonderzoekssystemen (acoustic ground definition systems of AGDS), zoals een sidescan sonar en een 

echolood met meervoudige bundels. Deze systemen dienen te worden ingezet voordat wordt overgegaan tot directe 

observaties en bemonsteringstechnieken. 

 

6.2.2 Typen effecten 

6.2.2.1 Wat zijn de belangrijkste typen effecten? 

De belangrijkste soorten gevolgen van de ontwikkeling van windparken op zee op mariene habitats zijn 

samengevat in Tabel 6-2. In de meeste gevallen omvatten de opgesomde effecten een mogelijk complexe 

reeks gevolgen. Beschadiging en verstoring van habitats kunnen bijvoorbeeld optreden bij elke activiteit 

waarbij er contact is met de zeebodem. Het kan dan gaan om: i) onderzoeksapparatuur zoals happers en 

kernboren; ii) terugslag van propellers; of iii) de voorbereiding van de zeebodem met het oog op de installatie 

van funderingen en kabels. Deze gevolgen kunnen tot effecten leiden die op diverse ruimtelijke schalen 

voelbaar kunnen zijn en die zich op eender welk moment van de levensduur van het project en ook daarna 

                                                      

112 Zie bijvoorbeeld: Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment 
(StUK 4): https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-
Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6 en Marine 
Monitoring Handbook: http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download 

113 https://www.emodnet-seabedhabitats.eu 
114 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification 
115 http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download
https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf
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kunnen voordoen. De belangrijkste perioden die tot bezorgdheid strekken, zijn evenwel de in tabel 6-2 

opgesomde projectfasen. 

Tabel 6-2 Soorten gevolgen voor habitats gedurende de levenscyclus van het project voor de ontwikkeling van windenergie 
op zee 

Belangrijkste soorten 
gevolgen 

Fase van het project 
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Verlies van habitats (verlies 
van bestaande habitats en 
vervanging door een andere 
habitat, bv. door toevoeging 
van beton-, staal- of 
steenstructuren) 

 X  X X 

Verstoring en achteruitgang 
van habitats (waaronder: 
i) penetratie, schuring en 
samendrukking van het 
sediment; en ii) aanleg van 
kabels) 

X X X X X 

Verstikking door sedimenten 
in suspensie die bezinken 

 X  X X 

Totstandbrenging van 
nieuwe mariene habitats 

 X    

Veranderingen in fysieke 
processen door de 
aanwezigheid van nieuwe 
structuren 

 X X  X 

Vrijkomen van 
verontreinigende stoffen of 
mobilisatie van reeds 
aanwezige verontreinigende 
stoffen 

 X X X X 

Indirecte effecten X X X X X 

 

Habitats uit bijlage I die mogelijk kwetsbaar zijn voor effecten van de ontwikkeling van windenergie op zee, 

zijn “permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken” [1110], “riffen” [1170], en 

“Posidonia-velden” [1120]. Posidonia-velden lopen het risico op directe fysieke vernietiging en 

sedimentatieveranderingen in hydrografische stelsels (zie Bray et al., 2016). Naargelang van de locatie van 

het windpark en de bijbehorende exportinfrastructuur voor elektriciteit kunnen ook andere habitats of 

complexen van habitats worden getroffen. Deze habitats en complexen van habitats zijn onder meer de 

“estuaria” [1130], de “bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten” [1140] en de “grote, ondiepe kreken en 

baaien” [1160]. Sommige mariene habitats, met name “geheel of gedeeltelijk onder het zeeoppervlak gelegen 

grotten” [8330], zijn weinig gevoelig voor de ontwikkeling van windenergie op zee. 

In plannen en projecten moet worden bekeken welke habitats invloed zouden kunnen ondervinden van de 

voorgestelde activiteiten, gelet op de hierboven in Tabel 6-2 samengevatte soorten gevolgen. Hoewel 

werkzaamheden zoals geofysische en geotechnische onderzoeken naar alle waarschijnlijkheid geen 

significante effecten zullen hebben op habitats, dient rekening te worden gehouden met het feit dat 

geotechnische boringen of andere activiteiten direct tot het verlies/de verstoring van beschermde habitats 

kunnen leiden. Ook repowering-activiteiten moeten worden meegenomen, aangezien zij gepaard kunnen gaan 
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met activiteiten die soortgelijke effecten hebben als de andere fasen. Repowering-activiteiten zouden de duur 

van bestaande effecten zelfs kunnen verlengen tot na de oorspronkelijk beoordeelde periode. 

Inter- en sublittorale habitats kunnen invloed ondervinden van windenergieprojecten via: i) het verlies van 

habitats binnen de voetafdruk van turbines en de bijbehorende infrastructuur; ii) verstoring ten gevolge van 

sedimentdispersie/sedimentatie door verschillende activiteiten, wat kan leiden tot verstikking van de 

zeebodem, wijzigingen van de fysieke structuur van habitats of het opnieuw vrijkomen van verontreinigende 

stoffen; en iii) tijdelijke verstoring door contact met de zeebodem bij bepaalde activiteiten, zoals het gebruik 

van spudpalen van hefplatforms116, scheepsankers enz. Tot de langetermijneffecten op habitats behoren 

onder meer de introductie van nieuwe kunstmatige substraten die bentische en andere organismen kunnen 

aantrekken (Wilhelmsson, 2010; Hiscock et al., 2002). Tot slot kunnen habitats uit bijlage I invloed ondervinden 

van de uitsluiting van andere activiteiten die voordien aanwezig waren, zoals de visserij. Bentische habitats 

die ernstig zijn aangetast door de boomkorvisserij, zouden zich dan kunnen herstellen. 

De meeste windparken op zee en bijbehorende kabels bevinden zich momenteel in gebieden met relatief zacht 

sediment (bv. zandige zeebodems met een variërend aandeel fijner sediment en grover grind, keien enz.). In 

de meeste passende beoordelingen lag dan ook de nadruk op zandbanken [1110] en riffen [1170], aangezien 

die het meest kwetsbaar zijn voor habitatverlies. Er werd vooral gekeken naar het directe verlies van deze 

habitats onder de voetafdruk van de funderingen van windparken en de bijbehorende infrastructuur. 

De introductie van harde oppervlakken in een gebied waar vooral zandig sediment voorkomt, heeft vaak tot 

een aanzienlijke verandering in de bentische gemeenschappen geleid (Meissner en Sordyl, 2006). Hoewel die 

verandering als iets positiefs kan worden gezien, kan de sterke wijziging van de omstandigheden tot 

significante effecten leiden als de bestaande habitats beschermd zijn binnen een Natura 2000-gebied. 

Technische structuren en andere door de mens vervaardigde harde substraten leiden tot: i) permanente 

wijzigingen van de sedimentstructuur; ii) afdekking van het mariene sediment; en iii) het daaruit voortvloeiende 

verlies van habitats met een zachte bodem. Het aanbrengen van harde substraten door de mens betekent dus 

niet noodzakelijk een ecologische verbetering voor mariene habitats. De toestand en 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden dienen te worden meegenomen in beoordelingen, 

en voorzichtigheid is geboden wanneer er slechts beperkte informatie beschikbaar is over de werkelijke 

historische referentietoestand. 

Een ander aspect dat moet worden benadrukt, is het verschil tussen technologieën voor vaste en drijvende 

windturbines, met aandacht voor de aard van de zeebodem waarop die technologieën zullen worden 

aangelegd. Voor sommige soorten vaste windturbinefunderingen, zoals suction buckets, zijn geen hei- of 

boorwerkzaamheden nodig. Dat bekent dat de kans op significante effecten klein is in vergelijking met 

monopiles of andere soorten paalfunderingen. Energie afkomstig van drijvende windturbines heeft een veel 

kleinere voetafdruk wat de vernietiging van habitats betreft. 

6.2.2.2 Hoe wordt de significantie beoordeeld? 

De significantie wordt grotendeels bepaald door te kwantificeren welke habitatoppervlakte er waarschijnlijk 

verloren zal gaan, achteruit zal gaan of zal worden verstoord in verhouding tot de totale habitatoppervlakte. 

Om dat te kunnen bepalen, is een goed inzicht nodig in de verspreiding, structuur en functies van habitats. 

De significantie van de effecten kan door verschillende factoren worden beïnvloed: biologische factoren, 

ecologische factoren, het ontwerp van het plan en het ontwerp van het project. Kader 6-3 geeft een overzicht 

van de belangrijkste factoren waarmee rekening wordt gehouden bij het beoordelen van de significantie. 

Kader 6-3 Factoren in de beoordeling van de significantie 

Biologische factoren (Tillin et al., 2010): 

• weerstand (of een receptor verstoring of stress kan opvangen zonder van aard te veranderen); 

• veerkracht (herstelpotentieel); 

                                                      

116 Een soort mobiel platform dat in de zeebodem wordt verankerd met een systeem van ankerpennen, zogeheten 
spudpalen. 
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• gevoeligheid (de kans op verandering wanneer druk wordt uitgeoefend op een element (receptor), die afhangt van de 

weerstand en de veerkracht). 

 

Ecologisch 

• type en morfologie van bodem en sedimenten; 

• waterkwaliteit en -hoeveelheid; 

• bestaande activiteiten, zoals activiteiten voor de instandhouding van de natuur, die zouden kunnen worden verstoord, 

wat tot een verandering in de ecologische omstandigheden zou leiden. 

 

Ontwerp van het plan of project: 

• aantal windturbines; 

• ontwerp van de fundering, in het bijzonder de omvang van de voetafdruk; 

• eventuele erosiebeschermings- en installatiemethoden, in het bijzonder indien bij de voorbereidende werkzaamheden 

in een ruimer gebied habitats worden verwijderd (bv. effenen van zandgolven); 

• aantal, lengte en ingraafmethode(n) van kabels (en het gebruik van beschermde bepantsering op kabels); 

• andere verwante activiteiten (bv. noodzaak om vaartuigen voor anker te leggen of op te vijzelen, gebieden voor het 

verwerken van afval afkomstig van boor- of baggerwerkzaamheden); 

• duur van de bouwwerkzaamheden en hun ruimtelijke schaal; 

• ontmantelingsplannen — of infrastructuur (met inbegrip van de funderingsbasissen en beschermende bepantsering) 

wordt achtergelaten of verwijderd. 

 

De Marine Evidence-based Sensitivity Assessment (MarESA (Tyler-Walters et al., 2017)) is een op feiten 

gebaseerde, deskundige aanpak om input te verzamelen voor de beoordeling van de significantie. Tabel 6-3 

geeft een overzicht van de MarESA-benadering voor biotopen die binnen habitattypen uit bijlage I kunnen 

voorkomen of die kenmerkend zijn voor dergelijke habitattypen. In het overzicht wordt meer specifiek de 

nadruk gelegd op schuring. De effecten van fysieke verstoring of schuring aan het substraatoppervlak in 

sedimentaire of rotsachtige habitats zijn relevant voor epiflora en epifauna die op het oppervlak van het 

substraat leven. Schuring zou kunnen worden veroorzaakt door sedimentbemonstering, het voor anker leggen 

van schepen of samendrukking van het sediment door de duwbootspudpalen. Benchmarks — zowel 

kwalitatieve als kwantitatieve benchmarks — vormen een belangrijk onderdeel van het MarESA-

beoordelingsproces. Zij beschrijven de druk aan de hand van de omvang, de reikwijdte, de duur en de 

frequentie van het effect. 

Tabel 6-3 Gevoeligheid, weerstand en veerkracht van mariene habitats in verband met schuring 

Habitattype (voorbeeld van een 
biotoop) 

Weerstand Veerkracht Gevoeligheid 

Permanent met zeewater van geringe 
diepte overstroomde zandbanken [1110] 
(sublitoraal zand met een variabel 
zoutgehalte) 

Laag Hoog Laag/gemiddeld117 

Posidonia-velden (Posidonion oceanicae) 

[1120] 
Gemiddeld Laag Gemiddeld 

Estuaria [1130] (Hediste diversicolor, 
Limecola balthica en Scrobicularia plana in 
litorale, zandige modderoevers) 

Gemiddeld Hoog Laag 

Bij eb droogvallende slikwadden en 
zandplaten [1140] (Zostera sp.-bedden op 
lagere oevers of infralitoraal schoon of 
modderig zand) 

Laag Gemiddeld Gemiddeld 

Kustlagunen* [1150] (sublitorale modder bij 
laag of verlaagd zoutgehalte (lagunes)) 

Gemiddeld Hoog Laag 

Grote, ondiepe kreken en baaien [1160] 
(Arenicola marina in infralitorale modder) 

Hoog Hoog Niet gevoelig 

Riffen - biogeen of geogeen [1170] 
(Sabellaria spinulosa op stabiel circalitoraal 
gemengd sediment) 

Geen effect Laag/Middelmatig Middelmatig/Hoog 

                                                      

117 https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1 
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en 

https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en
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*prioritaire habitat 

Wanneer er onzekerheid bestaat (over de potentiële effecten of de ontwerpparameters van windparken), moet 

van de meest pessimistische aannamen worden uitgegaan. Zo kan het gebruik van bescherming voor 

onderzeese kabels (bv. steenbestorting) de voetafdruk van het habitatverlies waarmee de aanleg van de kabel 

gepaard gaat, aanzienlijk vergroten. De benodigde hoeveelheid steenbescherming kan echter niet worden 

geraamd tot bekend is in hoeverre de kabel kon worden ingegraven. Dergelijke ramingen moeten zo 

nauwkeurig mogelijk zijn en gebaseerd zijn op passende informatie, zoals een geotechnisch onderzoek van 

de bodemomstandigheden. 

Een overzicht van de onzekerheden en uitdagingen bij de beoordeling van waarschijnlijk significante effecten 

op habitats op zee (waarvoor mogelijk aanvullende referentiegegevens moeten worden verzameld of gebruik 

moet worden gemaakt van het voorzorgsbeginsel) is te vinden in Kader 6-4. 

Kader 6-4 Belangrijkste uitdagingen bij het beoordelen van de waarschijnlijk significante effecten 
voor habitats op zee 

Alle effecten 

• Beschikbaarheid van gegevens, in het bijzonder met betrekking tot grootschalige verspreiding van habitats, als input 

voor: i) beoordelingen op planniveau; of ii) gedetailleerde, projectspecifieke onderzoeken en beoordelingen. 

• Gebrek aan zekerheid over parameters met betrekking tot het projectontwerp, met name de hoeveelheid materiaal die 

nodig is om kabels te beschermen en de locatie ervan. Soms bestaat er ook onzekerheid over de doeltreffendheid van 

kabelbescherming en van de gekozen aanpak voor het ingraven van kabels, bv. in gebieden met een dynamische 

zeebodem waar het nodig kan zijn om zandgolven te effenen alvorens kabels in te graven. Indien er 

herstelwerkzaamheden nodig zijn, kan dat tot nieuwe risico’s voor habitats uit bijlage I leiden door toenamen voor 

belangrijke parameters in de ontwerpenvelop. 

• In sommige gevallen is de informatie over de reikwijdte van bestaande infrastructuur die van invloed is op habitats uit 

bijlage I onvolledig. Als bijvoorbeeld niet bekend is welke oppervlakte van de zeebodem binnen een Natura 2000-

gebied bedekt wordt met steenbescherming, is het moeilijk om een geïnformeerde cumulatieve beoordeling te 

verrichten. 

• Ruimtelijke en temporele variabiliteit van habitats. De mariene omgeving is een dynamische omgeving. Bepaalde 

habitats, zoals zandbanken [1110], kunnen bijvoorbeeld mobiel zijn, en biologische gemeenschappen (zoals biogene 

riffen [onderdeel van 1170]) variëren van nature binnen en tussen seizoenen. 

• Inzicht verwerven in de kwetsbaarheid van habitats en de bijbehorende soorten voor activiteiten in het kader van de 

ontwikkeling van windenergie op zee, met name wat hun weerstand (tolerantie) en veerkracht (herstelvermogen) 

betreft. Er is relatief weinig ondernomen om de kennisbasis te vergroten door de monitoring na afloop van de 

projectontwikkeling te evalueren. 

 

6.2.3 Verzachtende maatregelen 

Een goede locatiekeuze voor windenergieprojecten op zee is de meest doeltreffende manier om potentiële 

conflicten met Natura 2000-gebieden en door de EU beschermde soorten en habitats te voorkomen. 

Andere verzachtende maatregelen om de effecten op mariene habitats tot een minimum te beperken, zijn 

onder meer het kiezen van de minst verstorende methoden voor de uitvoering van werkzaamheden, zoals het 

leggen van kabels en het voorbereiden van de zeebodem. Door het gebaggerde materiaal dicht bij de 

zeebodem te lozen met behulp van een valpijp, kan bijvoorbeeld nauwkeuriger worden bepaald waar in de 

verwijderingszone het materiaal terechtkomt en kan het gehalte gesuspendeerde vaste stoffen worden beperkt 

ten opzichte van lozing dicht bij het oppervlak. Bij de keuze van de gebieden voor verwijdering van het 

sediment kan tevens: i) rekening worden gehouden met de nabijheid van gevoelige delen zeebodemhabitat; 

en ii) worden verzekerd dat het materiaal wordt teruggevoerd om bij te dragen aan 

sedimentverplaatsingsroutes op een passende ruimtelijke schaal voor elementen zoals zandbanken. 

In de lidstaten en op internationaal niveau zijn talrijke goede praktijken voorhanden om waterverontreiniging 

te voorkomen en invasieve uitheemse soorten te beheersen (bv. het Internationaal Verdrag ter voorkoming 

van verontreiniging door schepen (Marpol 73/78)). Hier wordt derhalve niet dieper op ingegaan. 

In Casestudy 6-1 wordt beschreven welke maatregelen bij de aanleg van een windpark op zee in Denemarken 

werden genomen om een aangetaste habitat te herstellen. Hoewel dit windpark niet in een Natura 2000-gebied 
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is gelegen, zou deze aanpak relevant kunnen zijn voor Natura 2000-gebieden die rifhabitats uit bijlage I 

beschermen. 

Casestudy 6-1 Herstel van een aangetaste habitat voor de aanleg van het Anholt-windpark op zee in 
Denemarken 

Voor de aanleg van het Anholt-windpark op zee in Denemarken moesten ongeveer 5 000 grote stenen van soms wel 

30 ton worden verwijderd. Doordat zij op grote schaal worden verwijderd om te worden gebruikt in pieren in havens, 

kustbeschermingsvoorzieningen en andere door de mens aangelegde voorzieningen, zijn rotsachtige riffen in 

Denemarken een zeldzaam natuurelement geworden. Met het akkoord van het Deense Natuuragentschap heeft de 

ontwikkelaar van het Anholt-windpark op zee, DONG Energy (nu Ørsted), niet alleen de rotsblokken op het rif waar het 

windpark moest komen herschikt, maar heeft het de stenen gebruikt om in het windpark zo’n 28 kunstmatige riffen te 

creëren met grotten van verschillende grootten. Daardoor nam de biodiversiteit toe. Zo heeft het windpark geholpen om 

optimale broed- en leefomstandigheden te creëren voor dieren en planten, in het bijzonder dieren en planten die zich 

vasthechten aan harde substraten118. 

 

Dergelijke maatregelen kunnen bijzonder gunstig uitpakken wanneer de natuurlijke elementen van de rifhabitat zijn 

aangetast. Dat was het geval in Denemarken, waar veel gebieden met steenriffen, in het bijzonder in ondiepe wateren 

(minder dan 10 m diep) en kustgebieden, zijn vernield doordat stenen en rotsblokken werden verwijderd om er pieren, 

golfbrekers en andere voorzieningen mee aan te leggen (Dahl et al., 2015). 

 

Er zij op gewezen dat het Anholt-windpark zich niet in een Natura 2000-gebied bevond en geen invloed had op habitats 

uit bijlage I. Deze aanpak toont evenwel dat er mogelijkheden zijn om habitats uit bijlage I te herstellen en bij te dragen 

aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding van deze habitats zoals voorgeschreven bij de 

habitatrichtlijn. 

 

6.3 Vissen 

6.3.1 Typen effecten 

De meeste vissoorten in bijlage II van de habitatrichtlijn leven uitsluitend in zoet water. Er zijn een aantal 

trekkende vissoorten, zoals de elften (Alosa spp.) en de prik, die een deel van hun levenscyclus in zee 

doorbrengen, en een deel in zoet water. De Atlantische zalm (Salmo salar) wordt alleen vermeld wanneer hij 

voorkomt in zoet water. Slechts een paar vissoorten die een gedeelte van hun levenscyclus in zee 

doorbrengen, zijn opgenomen in bijlage IV, met name de Adriatische en de Europese steur (respectievelijk 

Acipenser naccarrii en A. sturio). Anadrome (vissen die heen en weer zwemmen tussen de zee en de rivieren) 

populaties Coregonus oxyryhnchus in bepaalde sectoren van de Noordzee zijn opgenomen in bijlagen II en IV, 

maar deze soorten zijn mogelijk uitgestorven in de mariene omgeving (Freyhof en Kottelat, 2008). 

Aangezien Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen voor vissoorten uit bijlage II, zich gewoonlijk in het 

binnenland of in estuaria bevinden, is het weinig waarschijnlijk dat zij zouden samenvallen met windparken op 

zee. De belangrijkste gevolgen voor deze vissoorten uit bijlage II zijn gevolgen waarbij de effecten zich 

voortplanten over grotere afstanden, zoals verstoring door onderwatergeluid en veranderingen in de 

waterkwaliteit (bijvoorbeeld vanwege gesuspendeerd sediment). Elektromagnetische velden (EM-velden) van 

exportkabels (exportkabels zijn kabels die worden gebruikt om elektriciteit van een windpark naar de kust te 

vervoeren) zijn een ander mogelijk effect van windparken dat nader wordt besproken in het richtsnoer 

Energietransmissie-infrastructuur en EU-natuurwetgeving (Europese Commissie, 2018a). Er is vastgesteld dat 

steuren EM-velden kunnen detecteren, al is er nog maar weinig bekend over de kans op en significantie van 

eventuele effecten daarvan (Boehlert en Gill, 2010). Trekkende zalmachtigen kunnen mogelijk ook EM-velden 

detecteren, en de mogelijkheid dat dit de trek van jonge vissen of terugkerende volwassen vissen zou kunnen 

beïnvloeden, dient te worden overwogen (Gill et al., 2005). Of door elektrische velden opgewekte magnetische 

velden nadelige effecten hebben en of die effecten ecologisch significant kunnen zijn, is echter nog erg 

onzeker. 

Het kan nodig zijn om rekening te houden met onderwatergeluid indien een project voor de ontwikkeling van 

windenergie op zee voldoende dicht bij een aangewezen gebied in kust- of estuariene wateren plaatsvindt. De 

                                                      

118 http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf 

http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf
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reden daarvoor zijn de mogelijke effecten van de luidste activiteiten die plaatsvinden bij de aanleg van het 

windpark (bv. het heien van funderingspalen en/of tot ontploffing brengen van niet-ontploft oorlogsmateriaal). 

Popper et al. (2014) stellen voor om soorten te rangschikken op kwetsbaarheid voor onderwatergeluid, 

afhankelijk van of zij al dan niet over een zwemblaas beschikken. Van vissen met een zwemblaas, zoals de 

Atlantische zalm en elften, wordt aangenomen dat zij gevoelig zijn voor geluidsdruk. Bij elften bevindt de 

zwemblaas zich dicht bij het oor, waardoor deze vissen relatief gevoeliger zijn voor geluid. Vissen zonder 

zwemblaas, zoals de prik, zijn alleen gevoelig voor deeltjesbeweging en niet voor geluidsdruk. 

Volgens Popper et al. (2014) zouden de meest gevoelige soorten, zoals elften, verstoringseffecten van geluid 

kunnen ondervinden op “duizenden meters” (d.w.z. kilometers) afstand, in tegenstelling tot honderden meters 

bij soorten zoals de zalm en tientallen meters bij soorten zoals de prik. Er zij op gewezen dat dit slechts 

voorlopige ramingen zijn. Bovendien zijn er aanwijzingen dat haringen, een volledig mariene soort die tot 

dezelfde familie als de elften behoort, het geluid van heiwerkzaamheden kunnen horen en verstoring door 

geluid kunnen ondervinden op een afstand van wel 80 km van de geluidsbron (Thomsen et al., 2006). Over 

het algemeen wordt echter verwacht dat verstoringseffecten zich op veel kleinere afstanden van slechts enkele 

tientallen kilometer zullen voordoen. Boyle en New (2018) opperden bijvoorbeeld dat vissen in een straal van 

maximaal 15,4 km verstoord zouden kunnen worden door het geluid van heiwerkzaamheden. Een dergelijk 

bereik geeft aan dat de effecten van geluid zorgvuldig in overweging moeten worden genomen wanneer 

funderingspalen worden geheid of andere luide activiteiten zoals het tot ontploffing brengen van niet-ontploft 

oorlogsmateriaal plaatsvinden op enkele tientallen kilometer van een Natura 2000-gebied dat is aangewezen 

voor elften. 

Zeezoogdieren en visetende zeevogels die op grond van de vogel- en de habitatrichtlijn zijn beschermd, zijn 

sterk afhankelijk van gezonde vispopulaties. Bij beoordelingen van de ontwikkeling van windenergie op zee 

moet daarom rekening worden gehouden met de potentiële effecten op een breder scala van soorten dan die 

welke zijn opgenomen in de bijlagen bij de habitatrichtlijn. 

6.3.2 Mogelijke verzachtende maatregelen 

Er is maar weinig ervaring met specifieke maatregelen om de effecten op vissoorten uit bijlage II te voorkomen 

of te beperken. In een aantal gevallen zijn seizoengebonden beperkingen op heiwerkzaamheden overwogen 

om potentiële effecten op zalmachtigen tijdens de trek te voorkomen. Deze maatregel werd uit voorzorg 

genomen, gezien de onzekerheid over de mogelijke reikwijdte van eventuele verstoringseffecten. Er zijn meer 

voorbeelden van seizoengebonden beperkingen op heiwerkzaamheden om niet in bijlage II opgenomen 

vissoorten te beschermen tijdens het paaiseizoen. Deze beperkingen waren vooral gericht op commercieel 

belangrijke vissoorten, zoals de haring, die ook van trofisch belang zijn voor andere door de EU beschermde 

soorten, bv. als prooi voor zeezoogdieren. 

Verzachtende maatregelen om de onderwatergeluidsniveaus te verlagen voor zeezoogdieren, werken naar 

verwachting ook voor vissen. 

Om problemen met effecten in verband met EM-velden op te lossen, worden kabels gewoonlijk ingegraven tot 

een diepte van één meter of meer. EM-velden kunnen het beste worden beperkt door kabels in te graven of 

ze te bedekken met beschermend materiaal, zoals steenbestorting, aangezien de krachtigste velden zich op 

het oppervlak van de kabels bevinden. Hoewel het ingraven van kabels de grootte van het EM-veld in het 

zeewater boven de kabel beperkt, kan het daaruit resulterende magnetische of opgewekte elektrische veld 

door sommige soorten mogelijk nog steeds worden gedetecteerd, zelfs wanneer de kabels dieper worden 

ingegraven (Gill et al., 2009). 

6.4 Vogels 

6.4.1 Inleiding 

De wisselwerking tussen vogels en de ontwikkeling van windenergie op zee is reeds uitvoerig bestudeerd in 

de EU en ook daarbuiten. Daardoor bestaan er talrijke nationale richtsnoeren inzake vogels en de ontwikkeling 

van windenergie waarin de beste methoden voor het verzamelen van referentiegegevens zijn beschreven. 

Een omvattende lijst van nationale richtsnoeren is te vinden in bijlage E. 

Referentiegegevens die als basis moeten dienen om de significantie van de effecten te beoordelen, dienen te 

worden vergaard met behulp van de best beschikbare wetenschappelijke methoden (bijvoorbeeld 
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Camphuysen et al., 2004; Maclean et al., 2009; Thaxter en Burton, 2009). Een uitgebreide evaluatie van 

meetmethoden werd gepubliceerd door Smallwood (2017). Voorbeelden van referentiemetingen zijn 

samengevat in Kader 6-5. Aangezien het verspreidingsgebied van vogels zich over een grote oppervlakte 

uitstrekt, zijn strategische onderzoeken op regionale, nationale of zelfs internationale schaal van bijzonder 

belang om referentiegegevens te verschaffen over de populatieniveaus en om een biologisch zinvolle 

beoordeling van plannen en projecten te ondersteunen. Dit soort onderzoeken is bijzonder belangrijk bij het 

bekijken van cumulatieve effecten. Dit maakt het echter niet minder noodzakelijk om zorgvuldig toegespitste 

onderzoeken te verrichten op lokaal niveau (op het niveau van het windpark) om gegevens te verzamelen voor 

beoordelingen op projectniveau. 

Kader 6-5 Voorbeeld van referentiemetingen voor vogels op zee 

• Tellingen van zeevogelkolonies: verricht bij gebreke van bestaande monitoringgegevens over het desbetreffende 

Natura 2000-gebied. 

• Wanneer er geen bestaande gegevens beschikbaar zijn over tellingen van zeevogelkolonies of wanneer die gegevens 

niet voldoende betrouwbaar zijn voor gebruik bij een effectbeoordeling, moeten tellingen van het aantal 

zeevogelkolonies worden verricht om een relevant referentiescenario vast te stellen. Waar mogelijk dienen de tellingen 

volgens de methode van de nationale tellingsregeling te gebeuren om vergelijking mogelijk te maken. De tellingen 

dienen te worden verricht door ornithologen met relevante ervaring met het tellen van zeevogelkolonies, vooral 

wanneer de tellingen vanaf boten worden verricht. Naargelang van de grootte van de kolonie en het aantal beschikbare 

medewerkers, kunnen de tellingen meerdere dagen in beslag nemen. De tellingen dienen te gebeuren op het tijdstip 

van de dag (bv. 07.00-17.00 uur) en de tijd van het jaar (bv. mei-juni) die de aanwezigheid en de abundantie van alle 

soorten binnen de zeevogelcompositie het meest nauwkeurig weergeven. Het kan nodig zijn om soortspecifieke 

onderzoeken te verrichten voor soorten die ‘s nachts actief zijn en hun nest ondergronds of tussen rotsen hebben. Zie 

voor een evaluatie van de methoden Bibby et al., 2000. 

• Onderzoeken vanaf het land indien de turbines zich erg dicht bij de kust bevinden. 

• Onderzoeken vanaf boten (kunnen worden gebruikt indien de reis naar de locatie niet te lang is) of digitale 

luchtonderzoeken van proefstroken (digitaal of video) — om de abundantie, verspreiding op zee en 

vlieghoogtespreiding van soorten te bepalen. Bij al deze methoden kunnen er problemen zijn bij het begrijpen van de 

vlieghoogten, het aantrekkingsgedrag (onderzocht via een beoordeling vanaf een boot), de identificatie van soorten 

enz. 

• Vogels merken om inzicht te krijgen in het foerageergedrag tijdens het broeden en in de vogelbewegingen buiten het 

broedseizoen. 

• Radar: het gebruik van radarsystemen om de vogelstromen, vogeldichtheden, vliegrichting en vlieghoogte te ramen, 

in het bijzonder op plekken waar gewoonlijk grote aantal trekvogels aanwezig zijn. Radar moet in combinatie met 

visuele observatie worden gebruikt om soorten te identificeren. Hoewel radar kan worden gebruikt om dergelijke 

gegevens automatisch te registeren voor een heel groot gebied, zijn die gegevens alleen waardevol voor het 

beoordelen van soortspecifieke effecten wanneer zij middels directe visuele observatie worden geijkt. Radar wordt 

daarom niet op grote schaal toegepast bij effectbeoordelingen voor de ontwikkeling van windenergie op zee. Radar 

kan evenwel nuttig zijn in bepaalde omstandigheden waarin gegevens niet kunnen worden verkregen via directe visuele 

observatie of GPS-tracering. 

 

6.4.2 Typen effecten 

6.4.2.1 Wat zijn de belangrijkste typen effecten? 

De soorten gevolgen voor vogels van de ontwikkeling van windenergie op zee zijn in grote mate vergelijkbaar 

met de gevolgen van de ontwikkeling van windenergie op het land, hoewel de cumulatieve effecten 

significanter kunnen zijn op zee. Deze soorten gevolgen zijn uitvoerig bestudeerd (bv. Perrow, 2019) en zijn 

samengevat in Kader 6-6. Het verband tussen de soorten gevolgen en de levenscyclus van het project wordt 

toegelicht in Tabel 6-4. Elk soort effect kan van invloed zijn op de individuele overleving en het individuele 

voortplantingssucces. Dit kan tot veranderingen in de demografische parameters van een populatie leiden, die 

een meetbare verandering van de populatiegrootte tot gevolg kunnen hebben. 

Kader 6-6 Soorten gevolgen voor vogels  

• Botsing: het dodelijke contact tussen vogels in vlucht en windturbinestructuren. 
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• Verstoring en verdringing: vermijdingsgedrag door vogels kan in de praktijk tot het verlies van habitat leiden. Er zijn 

echter maar weinig studies waarin wordt nagegaan of dit ook gevolgen kan hebben voor populaties (Searle et al., 2014; 

Warwick-Evans et al., 2017; Garthe et al., 2015). 

• Barrière-effecten: het windpark fungeert als een ondoordringbaar gebied voor vliegende vogels, waardoor zij verder 

moeten vliegen en meer energie verbruiken. 

• Verlies en achteruitgang van habitats: het verwijderen of versnipperen van ondersteunende habitats die vogels anders 

zouden gebruiken. 

• Indirecte effecten: veranderingen in de abundantie en beschikbaarheid van prooidieren kunnen direct optreden of 

voortvloeien uit veranderingen in habitats. Deze veranderingen kunnen positief zijn (Lindeboom et al., 2011) of negatief 

(Harwood et al., 2017), maar er is weinig bewijs voor hun effect op de vogelpopulatie. 

 

Tabel 6-4 Soorten gevolgen voor vogels tijdens de levenscyclus van het project voor de ontwikkeling van windenergie op 
zee 

Soorten gevolgen Fase van het project 
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Verlies en achteruitgang van 
habitats 

 X X X X 

Verstoring en verdringing X X X X X 

Botsingen   X X  

Barrière-effect  X X X  

Indirecte effecten X X X X X 

Aantrekking (bv. 
roestmogelijkheden) 

  X X  

 

6.4.2.2 Hoe wordt de significantie beoordeeld? 

De waarschijnlijk significante effecten van de ontwikkeling van windenergie op vogels worden gewoonlijk 

beoordeeld in twee stappen. In een eerste stap wordt de omvang van de effecten op de vogelsterfte 

gekwantificeerd. Daarna volgt een tweede stap waarin de verandering in de populatie met betrekking tot de 

instandhoudingsdoelstellingen van het desbetreffende gebied wordt beoordeeld. 

De significantie van effecten kan door verschillende factoren worden beïnvloed: biologische factoren; 

ecologische factoren; planontwerp; en projectontwerp. Kader 6-7 geeft een overzicht van de factoren die 

gewoonlijk in aanmerking worden genomen bij het ontwerpen van methoden om referentiegegevens te 

verzamelen en bij de beoordeling van de significantie. 

Kader 6-7 Factoren die bepalend zijn voor de methoden voor het verzamelen van referentiegegevens 
en de beoordeling van de significantie met betrekking tot windenergie op zee en vogels 

Alle effecten 

• Langlevende (k-geselecteerde) soorten met een langzaam biologisch herstel, zoals zeevogels, zijn kwetsbaarder 

dan kleine, kortlevende (r-geselecteerde) soorten), zoals zangvogels. 

• Kleine en bedreigde populaties (bv. soorten die in bijlage I zijn opgenomen) zijn kwetsbaarder voor bijkomende 

sterfteoorzaken dan grote populaties die stabiel zijn of nog aangroeien. 

• Cumulatieve effecten. 

 

Botsingen 

• De seizoensverschillen van het aantal vogelbewegingen. 

• Vermijdingsgedrag, dat tot een verminderd botsingsrisico leidt. 

• Aantrekkingsgedrag, dat tot een verhoogd botsingsrisico leidt. 
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• De dagelijkse variatie in vliegkenmerken als snelheid, hoogte en richting. 

• Vliegsnelheid. 

• Vlieghoogte. 

• Nachtelijke vliegactiviteit (die het risico op botsingen kan verhogen). 

• Locatie van turbines en configuratie van het windpark (in verhouding tot de vliegroutes). 

 

Verstoring en verdringing 

• Plaatselijke abundantie van vogels (bv. soortengroepen zoals duikers (gaviiformes) en zee-eenden (Garthe et al., 

2015). 

• Seizoengebondenheid — voor de ontwikkeling van windenergie op het land is vastgesteld dat vogels windparken 

sterker vermijden buiten het broedseizoen. 

 

Barrière-effecten 

• Seizoengebondenheid — de toegenomen kosten van broedvogels die herhaaldelijk om een windpark heen moeten 

vliegen op weg tussen hun nest en hun foerageergebied kunnen aanzienlijker zijn dan de energiekosten van het 

barrière-effect op trekvogels die om een windpark heen vliegen. Dit is sterk afhankelijk van de locatie van het 

windpark en de vliegroutes. 

 

Verlies en achteruitgang van habitats 

• Flexibiliteit van soorten in hun gebruik van habitats, en de mate waarin dat gebruik kan worden aangepast aan 

veranderingen in de omstandigheden in de habitat. 

 

Indirecte effecten 

• De gevoeligheid en kwetsbaarheid van habitats en prooisoorten voor activiteiten met het oog op de ontwikkeling 

van windenergie, in combinatie met het effect op vogels van mogelijke veranderingen in de habitat en de 

samenstelling van prooisoorten. 

Bronnen: 

Villegas-Patraca et al., 2012; Hötker, 2017; Peterson en Fox, 2007. 

 

De benaderingen die gewoonlijk worden gehanteerd om de vogelsterfte te ramen en de significantie te bepalen 

zijn geëvalueerd in Laranjeuiro et al. (2018) en samengevat in Tabel 5-9. Voor de beoordeling kunnen meer 

dan twee benaderingen worden gecombineerd. Zo kan bijvoorbeeld een botsingsrisicomodel worden gebruikt 

om de vogelsterfte te ramen en kan die raming vervolgens worden onderworpen aan een analyse van de 

leefbaarheid van de populatie om de potentiële gevolgen van de toegenomen sterfte op de populatie te 

beoordelen. In Schotland worden vaak populatiemodellen (analyses van de leefbaarheid van populaties) 

gebruikt waarin contrafeitelijke maatstaven worden gebruikt. 

Monitoring is van essentieel belang om te garanderen dat de wetenschappelijke grondslag waarmee de 

conclusies van een beoordeling worden onderbouwd, op lange termijn geldig blijft. De noodzaak van algemene 

benaderingen tot monitoring wordt besproken in hoofdstuk 7. Voor vogels ligt de nadruk bij de monitoring 

gewoonlijk op het botsingsrisico en het bepalen of de voorspellingen van botsingsrisicomodellen in de praktijk 

uitkomen. 

Kader 6-8 geeft een overzicht van de onzekerheden en uitdagingen bij het beoordelen van de significantie van 

effecten op vogels. Deze onzekerheden en uitdagingen kunnen het noodzakelijk maken om aanvullende 

referentiegegevens te verzamelen of het voorzorgsbeginsel toe te passen. 

Kader 6-8 Belangrijkste uitdagingen bij het beoordelen van waarschijnlijk significante effecten op 
vogels 

Alle effecten 

• De generieke bereiken tussen foerageergebieden en broedplaatsen zijn gebaseerd op kleine steekproeven119. 

                                                      

119 Zie bijvoorbeeld Combining habitat modelling and hotspot analysis to reveal the location of high-density seabird 
areas across the UK (https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-
science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf). 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
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• Gebrek aan kennis over het aandeel vogels uit broedkolonies in specialebeschermingszones (SBZ’s) dat buiten 

het broedseizoen aanwezig is120. 

• Inzicht verwerven in de cumulatieve effecten van plannen en projecten, in het bijzonder wanneer deze plaatsvinden 

in meerdere landen en van invloed zijn op trekkende soorten. 

 

Botsingen 

• Generieke vlieghoogtespreidingen zijn gebaseerd op kleine steekproeven (zie Casestudy 6-2). 

• Vermijdingspercentages zijn gebaseerd op kleine steekproefgrootten. 

• Vliegsnelheden zijn gebaseerd op kleine steekproefgrootten. 

• Beperkte empirisch gegevens over nachtelijke vliegactiviteit. 

 

Verstoring en verdringing 

• Beperkte soortspecifieke empirische gegevens over verdringingspercentages en de ruimtelijke omvang van 

verdringingseffecten op zee. 

• Beperkte empirische gegevens ter ondersteuning van voorspellingen op basis van op indices gebaseerde modellen. 

 

Barrière-effecten 

• Beperkte empirische gegevens omdat: i) bij eerdere studies geen geschikte methoden werden toegepast; ii) in 

eerdere studies geen onderscheid werd gemaakt tussen barrière-effecten en verdringingseffecten; en 

iii) radartechnieken beperkingen hebben (bv. met betrekking tot soortidentificatie). 

• Beperkte empirische gegevens over broedvogels omdat in eerdere studies de nadruk werd gelegd op trekvogels. 

• Het cumulatieve barrière-effect op over lange afstanden trekkende vogels van het vermijden van meerdere 

windparken langs hun trekroute is nog niet bestudeerd. 

 

Verlies en achteruitgang van habitats 

• Beperkte empirische gegevens om de identificatie van bedreigingen of voorspellingen op basis van op indices 

gebaseerde modellen te ondersteunen. 

• De hoeveelheid functioneel verbonden land of zee buiten de grenzen van een SBZ die nodig is om de gunstige 

staat van instandhouding van een soort te behouden of te herstellen. 

 

Indirecte effecten 

• Beperkte empirische gegevens over de gevoeligheid en kwetsbaarheid van prooisoorten en hun belang voor de 

overleving en het voortplantingssucces van de desbetreffende vogelsoort. 

 

Casestudy 6-2 De vlieghoogte van zeevogels ramen met behulp van LiDAR 

Probleem 

Ramingen van het botsingsrisico worden berekend met behulp van botsingsrisicomodellen; gewoonlijk met behulp van 

het Band-model (Band, 2012). Een belangrijke inputparameter in het Band-model is de hoogte waarop vogels vliegen. 

Er bestaan uiteenlopende methoden om de vlieghoogten van vogels te meten of te ramen, maar die vlieghoogten wordt 

niet of nauwelijks gevalideerd (Thaxter et al., 2016). Dat heeft tot aanzienlijke onzekerheid geleid met betrekking tot de 

raming van botsingspercentages en kan ertoe leiden dat al te voorzichtige beoordelingsmethoden worden toegepast. 

 

Oplossing 

Recente vooruitgang op het gebied van lichtdetectie en -peiling (LiDAR; lichtradar) en digitale luchtbeelden maken het 

mogelijk om nauwkeurigere ramingen te verzamelen van de hoogte van vogels in vlucht. 

 

Praktische/technische overwegingen 

Om gegevens te verzamelen over de vlieghoogte van zeevogels is een luchtvaartuig nodig dat is uitgerust met een 

geschikte LiDAR-scanner, die gesynchroniseerd is met een digitale camera. Net zoals bij traditionele digitale 

onderzoeken vanuit de lucht of vanaf boten is de belangrijkste beperkende factor bij het gebruik van LiDAR om de 

vlieghoogte van vogels te ramen het feit dat de aanwezigheid van een vogel moet worden bevestigd en de betrokken 

soort moet worden geïdentificeerd aan de hand van digitale beelden. 

 

Voordelen 

                                                      

120 Zie bijvoorbeeld Non-breeding season populations of seabirds in UK waters: Population sizes for Biologically Defined 
Minimum Population Scales (http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408
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In tegenstelling tot andere benaderingen kan LiDAR de vlieghoogten van zeevogels bijzonder nauwkeurig meten, 

gewoonlijk tot op één meter (Cook et al., 2018). De onzekerheid bij metingen van de vlieghoogten van zeevogels met 

LiDAR is veel lager dan bij metingen met behulp van andere technologie. De vlieghoogte wordt bovendien geraamd in 

verhouding tot het zeeoppervlak, wat helpt om het probleem van negatieve vlieghoogten weg te nemen dat zich soms 

voordoet wanneer gebruik wordt gemaakt van digitale onderzoeken vanuit de lucht, GPS-tags of laserafstandsmeters 

(Cook et al., 2018). 

 

Nadelen 

Een met een digitale camera gesynchroniseerde vliegende LiDAR-scanner opzetten is op dit moment veel duurder dan 

conventionele digitale onderzoeken vanuit de lucht. 

Een belangrijke beperking van LiDAR-ramingen van de vlieghoogten van zeevogels is dat de deining van de zee de 

detectie van vogels in vlucht kan hinderen wat tot vals-positieve resultaten leidt. Cook et al. (2018) gebruikte een lagere 

drempel van 1-2 m boven zeeniveau. Vogels die lager dan 1-2 m boven zeeniveau vliegen, zullen daardoor niet worden 

opgenomen in de vlieghoogtespreidingen die met behulp van deze techniek worden vastgesteld. Een dergelijke 

overschatting van het aandeel vogels dat hoger vliegt leidt waarschijnlijk tot een behoedzame beoordeling van het 

botsingsrisico, hoewel het onwaarschijnlijk wordt geacht dat deze beoordeling al te voorzichtig zou zijn. 

Bron: Band, 2012; Cook, 2018; Thaxter, 2016. 

 

6.4.3 Mogelijke verzachtende maatregelen 

6.4.3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van mogelijke verzachtende maatregelen die zijn voorgesteld voor — of 

toegepast op — de ontwikkeling van windenergie op zee. De beperkingen van deze maatregelen moeten 

worden meegenomen, in het bijzonder wanneer windturbines op locaties met veel vogels worden 

geïnstalleerd. Er heerst ook een grote mate van onzekerheid ten aanzien van de doeltreffendheid van 

sommige van de opgesomde maatregelen. Het kiezen van een passende locatie voor windparken en de 

bijbehorende infrastructuur (macrosituering) is de meest voor de hand liggende verzachtende maatregel om 

nadelige gevolgen voor vogels en wilde flora en fauna in het algemeen te vermijden. 

In het volgende hoofdstuk wordt daarom beschreven welke verzachtende maatregelen kunnen worden 

overwogen en hoe doeltreffend zij zijn om significante effecten op vogels te vermijden en te beperken zodra 

een gedegen macro-situering heeft plaatsgevonden voor de ontwikkeling van windenergie. 

6.4.3.2 Infrastructuurontwerp: Aantal turbines en technische specificaties (waaronder 
verlichting) 

Deze maatregel, die is beschreven in hoofdstuk 5.3.3.3 (op het land), is eveneens van toepassing op de 

ontwikkeling van windenergie op zee. Het infrastructuurontwerp kan helpen om het botsingsrisico te beperken, 

maar kan ook van invloed zijn op verdringings- en barrière-effecten. 

Door referentiegegevens uit veldonderzoek of operationele monitoringgegevens te gebruiken in combinatie 

met voorspellingsmodellen (zoals botsingsrisicomodellen) kan de invloed van het turbineontwerp en het aantal 

turbines worden bestudeerd. Dat kan helpen om een optimaal ontwerp met een laag ecologisch risico te 

definiëren. 

Modellen van Johnston et al. (2014) hebben statistisch aangetoond dat het vergroten van de hoogte tot de 

rotor-as en het gebruik van minder, maar grotere turbines doeltreffende maatregelen zijn om het botsingsrisico 

te beperken. 

Burton et al. (2011) stelden vast dat hoewel er uiteenlopende technologieën en technieken zijn voorgesteld 

om het aantal botsingen met vogels in verschillende industrietakken te beperken, slechts weinige daarvan 

uitvoerig waren getest op windparken op het land of op zee. Zij gingen na welke van de maatregelen die zij 

evalueerden, de grootste kans hadden om het botsingsrisico voor vogels te beperken, en één daarvan was 
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het gebruik van neptorens121. Er werd evenwel vastgesteld dat het gebruik van neptorens waarschijnlijk enkel 

zou werken in gebieden met veel alken en duikers. 

Wat de aantrekking van vogels door verlichting betreft, blijkt uit het beschikbare bewijs in de literatuur (Burton 

et al., 2011) dat de volgende verzachtende maatregelen het meest doeltreffend zijn: i) permanent brandende 

rode lampen (die ontworpen zijn om vliegtuigen en schepen te waarschuwen) vervangen door knipperende 

lampen; of ii) permanent brandende blauwe/groene waarschuwingslampen gebruiken. Of deze maatregelen 

kunnen worden toegepast, moet echter worden getoetst aan de nationale en regionale regelgeving. 

6.4.3.3 Planning: Activiteiten tijdens ecologisch kwetsbare perioden vermijden, beperken 
of faseren 

Planning is bedoeld om de verstoring en verdringing van vogels gedurende bepaalde kritieke perioden te 

voorkomen of te beperken. Planning heeft mogelijk het meeste nut tijdens de aanleg, de repowering en de 

ontmanteling, en minder tijdens de exploitatie. Planning betekent dat activiteiten tijdens ecologisch kwetsbare 

perioden worden opgeschort of beperkt. Een andere planningsmogelijkheid bestaat erin activiteiten te faseren, 

zodat zij kunnen worden voortgezet, maar alleen op minder gevoelige locaties. Daartoe kan worden 

gebruikgemaakt van: i) bestaande ecologische kennis over de soorten die waarschijnlijk aanwezig zijn op de 

locatie van het windpark; ii) referentiegegevens uit veldonderzoek; of iii) operationele monitoringgegevens. 

In tegenstelling tot voor windparken op het land zal deze maatregel waarschijnlijk minder vaak worden 

toegepast voor windparken op zee. Er zijn geen voorbeelden bekend van windparken op zee waar deze 

maatregel werd toegepast. Voor windparken op zee zijn er maar weinig mogelijkheden om planning te 

gebruiken om effecten te vermijden, vooral vanwege de omvang van de bouwwerkzaamheden en het 

verwachte tijdspad van de aanleg. De grotere capaciteit van bouwschepen betekent ook dat het weer in wezen 

de enige beperking is voor de aanleg van windparken op zee. 

6.4.3.4 Outputbeperking: timing van turbinewerking 

Net als voor windenergie op het land kan outputbeperking het risico op botsingen in windparken op zee 

voorkomen of beperken. 

De turbines tijdelijk stilleggen is een van de maatregelen die kunnen helpen om het risico op botsingen van 

vogels te beperken (Burton et al., 2011). Het Duitse Ministerie van Milieu beveelt aan om: i) turbines tijdelijk 

stil te leggen tijdens perioden van massale trek (in het bijzonder bij slechte weersomstandigheden en beperkte 

zichtbaarheid) en ii) het rotorvlak uit de richting van de trek te draaien122. De uitvoering van deze maatregelen 

vereist: i) goede voorspellingsmodellen voor de trek; en ii) onderzoeken naar de trekintensiteit in de 

onmiddellijke omgeving van windparken. 

Het is evenwel noodzakelijk om de effecten van verschillende, realistische stilleggingsscenario’s op zeevogels 

in modellen te gieten. 

6.4.3.5 Akoestische en visuele afschrikmiddelen 

Het gebruik van afschrikmiddelen moet het risico op botsingen beperken. 

Daartoe worden gewoonlijk toestellen geïnstalleerd die hoorbare of zichtbare prikkels uitzenden, ofwel 

voortdurend, ofwel met tussenpozen, ofwel wanneer zij worden geactiveerd door een vogeldetectiesysteem. 

Ook kunnen passieve afschrikmiddelen zoals verf worden aangebracht op de turbinemasten en -wieken. 

Er is nog steeds maar weinig bewijs dat dergelijke technieken werken, en de doeltreffendheid ervan is 

waarschijnlijk sterk afhankelijk van de specifieke locatie en soort. 

                                                      

121 Torens die rondom een windpark worden geplaatst om vogels af te schrikken, zoals beschreven door Larsen en 
Guillemette (2007). 

122 https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-
power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
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6.5 Zeezoogdieren 

6.5.1 Inleiding 

De informatie in dit hoofdstuk is relevant voor soorten zeezoogdieren die zijn opgenomen in bijlagen II en IV 

bij de habitatrichtlijn (zie Tabel 6-5). De soorten in bijlage II zijn de soorten waarvoor Natura 2000-gebieden 

moeten worden aangewezen en daarom ook de soorten waarop dit richtsnoer is toegespitst wat de passende 

beoordeling betreft. De informatie in dit hoofdstuk is echter ook relevant voor beoordelingen voor soorten uit 

bijlage IV die strikte bescherming vereisen op grond van de habitatrichtlijn. Een lijst met voor zeezoogdieren 

relevante nationale richtsnoeren is te vinden in bijlage E. 

Tabel 6-5 Soorten zeezoogdieren (zeehondachtigen en walvisachtigen) die zijn opgenomen in bijlagen II en IV van de 
habitatrichtlijn (J = ja; N = nee) 

Soort Gewone naam 
Bijlage II  
(Natura 2000) 

Bijlage IV  
(strikt beschermd) 

CETACEA    

Phocoena phocoena Bruinvis J J 

Tursiops truncatus Tuimelaar J J 

Cetacea (alle overige 

soorten) 

Walvissen, dolfijnen en 

bruinvissen 
N J 

PHOCIDAE    

Halichoerus grypus Grijze zeehond J N 

Monachus monachus* Monniksrob J J 

Pusa hispida botnica Baltische ringelrob J N 

Pusa hispida saimensis*^ Saimaa ringelrob J J 

Phoca vitulina Gewone zeehond J N 

* prioritaire soort, voor de instandhouding waarvan de EU een bijzondere verantwoordelijkheid draagt omdat een 

belangrijk deel van hun natuurlijke verspreidingsgebied op het Europese grondgebied ligt van de lidstaten waarop het 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is. 

^ Saimaa ringelrobben komen voor in het Saimaa-meer in Finland en zullen daarom naar verwachting niet relevant zijn 

voor windenergieprojecten tenzij die hun habitat verstoren. 

Gezien het brede verspreidingsgebied van zeezoogdieren zijn strategische onderzoeken op regionale, 

nationale of zelfs internationale schaal belangrijk om: i) informatie te vergaren over de 

referentiepopulatieniveaus; en ii) een biologisch zinvolle beoordeling van plannen en projecten te 

ondersteunen, in het bijzonder inzake cumulatieve effecten. Dergelijke onderzoeken worden gewoonlijk op 

nationaal of regionaal niveau gecoördineerd, maar moeten mogelijk ook worden aangevuld met 

onderzoekswerk op plan- of projectniveau om preciezere lokale gegevens te verzamelen. 

Een voorbeeld van een relevant, grootschalig (internationaal) en langdurig onderzoek naar zeezoogdieren is 

het programma voor kleine walvisachtigen in Europese Atlantische wateren en in de Noordzee123 (Small 

Cetaceans in European Atlantic waters and the North Sea — SMALS). Het programma wordt ondersteund 

door de EU en de regeringen van Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, 

Zweden en het VK. In dit programma werd een combinatie van oppervlakteschepen en luchtvaartuigen als 

onderzoeksplatform gebruikt. 

                                                      

123 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/ 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
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Om een passende beoordeling te ondersteunen, moeten referentiegegevens worden verzameld met behulp 

van de best beschikbare methoden. Het is niet mogelijk om een eenvoudig sjabloon voor referentiemetingen 

of monitoring te ontwikkelen (noch op projectniveau, noch op grootschalig strategisch niveau) vanwege de 

vele parameters waarmee rekening moet worden gehouden. Zo is het niet noodzakelijk dienstig dat 

onderzoeken naar zeezoogdieren aan onderzoeken naar zeevogels worden “vastgehecht”, ongeacht of het 

om luchtonderzoeken of vaartuigonderzoeken gaat. Macleod et al. (2010) heeft erop gewezen dat de huidige 

benaderingen er in het algemeen op neerkomen dat onderzoeken naar zeezoogdieren worden toegevoegd 

aan onderzoeken die geoptimaliseerd zijn voor zeevogels. Volgens hen is dat niet de juiste manier om het 

probleem aan te pakken als de variantie rond onderzoeken naar zeevogels lager is dan de variantie rond 

onderzoeken naar zeezoogdieren, wat bijna zeker het geval is. Basisrichtsnoeren inzake 

onderzoeksmethoden zijn te vinden in Kader 6-9. 

Kader 6-9 Informatie over de verspreiding van zeezoogdieren en richtsnoeren inzake 
onderzoeksmethoden 

Grootschalige internationale-tot-regionale verspreidingsonderzoeken 

• Er zijn SCANS-onderzoeken verricht in 1994 (SCANS I), 2005/07 (SCANS II) en 2016 (SCANS III)124. 

• Samenvatting door de Ospar-commissie125. 

• Akoestische studie naar zeezoogdieren aan de Schotse oostkust (Scottish East Coast Marine Mammal Acoustic 

Study — ECOMMAS)126. 

• De monitoring van zeezoogdieren in de Oostzee door de Commissie ter bescherming van het mariene milieu van 

het Oostzeegebied (Helcom, ook wel de Helsinki-commissie genoemd)127. 

• SAMBAH128 — Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise (statische akoestische monitoring van 

de bruinvis in de Oostzee): het uit hoofde van LIFE gefinancierde SAMBAH werd in 2016 afgerond en was een 

internationaal project waarbij alle EU-landen rond de Oostzee betrokken waren. 

• ACCOBAMS, in het bijzonder het grootschalige onderzoek van de zomer van 2018129. 

 

Onderzoeks-/monitoringmethoden 

• Nuttige informatie over de voor- en nadelen van verschillende onderzoeksmethoden wordt verstrekt door Macleod 

et al. (2010)130. 

• Er zijn weinig richtsnoeren gevonden inzake passende onderzoeks- en monitoringmethoden voor zeezoogdieren 

met betrekking tot de ontwikkeling van windenergie op zee. Monitoringprogramma’s op nationaal niveau (en 

monitoring op hogere niveaus) verschaffen relevante informatie aan talrijke industrietakken en programma’s voor 

de instandhouding van soorten. Deze monitoringsprogramma’s worden gecoördineerd en worden vaak door 

meerdere agentschappen verricht na een zorgvuldige planning. Bij de onderzoeken en monitoring inzake 

zeezoogdieren op projectniveau zouden visuele onderzoeken en/of akoestische detectietechnieken kunnen worden 

gebruikt vanaf boten of vanuit de lucht. Deze onderzoeken en technieken moeten aangepast zijn aan de soort en 

de omgeving in kwestie131. 

 

6.5.2 Typen effecten 

6.5.2.1 Wat zijn de belangrijkste typen effecten? 

Zeezoogdieren (zeehonden en walvisachtigen) kunnen op verschillende manieren invloed ondervinden van 

windparken op zee. Tot nu toe lag de nadruk bij windenergieprojecten op zee steeds op de effecten van 

onderwatergeluid, in het bijzonder veroorzaakt door het heien van de funderingen van windturbines, zoals 

i) monopile-funderingen en ii) jacket-funderingen. Beide soorten heiwerkzaamheden kunnen hoge niveaus van 

impulsgeluid veroorzaken. Er zijn echter nog een aantal potentiële effecten die voor elk geval afzonderlijk 

                                                      

124 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/ 
125 https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-

8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf 
126 http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas 
127 http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals 
128 www.sambah.org 
129 http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/ 
130 https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf 
131 Zie bijvoorbeeld: Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment 

(StUK 43): https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-
Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6. 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals
http://www.sambah.org/
http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/
https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6


 

Richtsnoeren betreffende windenergieprojecten en EU-natuurwetgeving 183  

moeten worden bekeken en die belangrijk zouden kunnen worden naarmate het inzicht in de significantie 

ervan voor zeezoogdieren mettertijd toeneemt. 

De soorten gevolgen die in passende beoordelingen aan bod komen, zijn samengevat in Tabel 6-6. Bij een 

passende beoordeling moet specifiek worden bekeken of deze (of andere) gevolgen de overlevingskansen of 

het voortplantingssucces van individuele zeezoogdieren kunnen beïnvloeden. Dat is een belangrijke 

overweging, aangezien het voortplantingssucces van individuen tot veranderingen in de demografische 

parameters van een populatie kan leiden, die een meetbare verandering in populatiegrootte tot gevolg kunnen 

hebben. 

Tabel 6-6 Soorten gevolgen voor zeezoogdieren tijdens de levenscyclus van het project voor de ontwikkeling van 
windenergie op zee (op basis van traditionele vaste windturbines)132 

Typen effecten  Fase van het project 
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Verlies en achteruitgang van habitats   X X X X 

Verstoring en verdringing door geluid  X X X X X 

Aantasting van het gehoor (letsels van onderwatergeluid)  X X  X X 

Maskering van communicatie  X X X X X 

Botsing met vaartuigen  X X X X X 

Barrière-effecten   X X X  

Vermindering van de visserijdruk   X X X  

Veranderingen in waterkwaliteit (verontreinigende stoffen)   X X X X 

Effecten van elektromagnetische velden (EM-velden) op navigatie    X X  

Indirecte effecten  X X X X X 

Rifeffecten    X X  

 

Verlies van habitat 

Eenvoudig gezegd kan de aanleg van een windpark op zee binnen een Natura 2000-gebied worden 

beschouwd als een verlies van habitat dat gelijk is aan ten minste de omvang van de voetafdruk van de nieuwe 

infrastructuur (met inbegrip van de funderingen van de windturbines of onderstations, erosiebescherming en 

kabelbescherming). 

In theorie zou er eveneens een verlies van habitat kunnen optreden als windparken belangrijke gebieden 

worden voor zeezoogdieren (bv. foerageergebieden vanwege rifeffecten en/of dalende visserij- of 

scheepvaartdruk) en gaat dit voordeel verloren bij ontmanteling. Er is echter nog geen sluitend bewijs dat 

windparken inderdaad aantrekkelijk zijn voor zeezoogdieren. 

Verstoring en verdringing door geluid 

Verstoring door onderwatergeluid wordt gewoonlijk beschouwd in verband met activiteiten als heien en het tot 

ontploffing brengen van niet-ontploft oorlogsmateriaal, die beide voldoende geluid kunnen produceren om 

dieren tijdelijk te verdringen. Hoge geluidsniveaus veroorzaakt door heiwerkzaamheden kunnen dieren in een 

groot gebied treffen (bv. Thomsen et al., 2006; Nedwell et al., 2007; Diederichs et al., 2008; Carstensen et al., 

2006; Bergström et al., 2014; Dähne et al., 2013). Brandt et al. (2011) hebben de veranderingen onderzocht 

in het gedrag van bruinvissen als reactie op het bouwlawaai veroorzaakt door monopile-funderingen die tijdens 

                                                      

132 Hoewel er tot dusver weinig ervaring is opgedaan, wordt verwacht dat drijvende windturbines veel minder schadelijk 
zullen zijn met betrekking tot: i) het verlies en de achteruitgang van habitats; ii) verstoring door onderwatergeluid; 
iii) aantasting van het gehoor; en iv) maskering van communicatie. Daar staat tegenover dat de “rifeffecten” van 
drijvende windturbines beperkter zullen zijn. 
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de aanleg van het Horns Rev II-windpark in de Deense Noordzee in de zeebodem werden geheid. Zij stelden 

vast dat de heiwerkzaamheden een duidelijk negatief effect heeft op de activiteit van bruinvissen, die met 

100 % terugviel in het eerste uur na het heien, en gedurende 24-72 uur onder de normale niveaus bleef in een 

gebied van 2,6 km rond de bouwplaats. Deze periode van verminderde akoestische activiteit nam geleidelijk 

aan af naarmate de afstand tot de locatie van de heiwerkzaamheden toenam, en er werden geen nadelige 

effecten gedetecteerd op grotere afstanden dan een gemiddelde afstand van 17,8 km. De auteurs besloten 

dat de activiteit van de bruinvissen, en mogelijk ook hun abundantie, gedurende de gehele bouwperiode van 

5 maanden werd beperkt. 

Bij studies bij windparken in de Duitse Noordzee werden grote dalingen geregistreerd in het aantal 

waargenomen bruinvissen dicht bij de heiwerkzaamheden (> 90 % afname bij geluidsniveaus boven 170 dB), 

waarbij het effect afnam naarmate de afstand van de heiwerkzaamheden toenam (afname van 25 % bij een 

geluidsniveaus tussen 145 en 150 dB) (Brandt et al., 2016). 

Er komt ook nieuwe informatie aan het licht uit een diepgaand monitoringprogramma in het Beatrice-windpark 

op zee in Schotland. Uit monitoring van de activiteit van bruinvissen tijdens de heiwerkzaamheden is gebleken 

dat bruinvissen uit de onmiddellijke omgeving van de heiwerkzaamheden worden verdrongen, waarbij de kans 

op een reactie op ongeveer 7 km van de locatie van de werkzaamheden 50 % bedraagt (Graham et al., 2017). 

Uit de monitoring bleek eveneens dat de reactie in de loop van de bouwperiode afnam en dat de activiteit van 

de bruinvissen zich tussen de heiwerkzaamheden door herstelde. 

Het Zweedse Milieuagentschap kijkt vooral naar kwetsbare bruinvispopulaties in de Oostzee. Het agentschap 

is van mening dat de gedragseffecten, die milder kunnen lijken dan de fysieke effecten, potentieel significant 

zijn. De reden daarvoor is dat gedragseffecten — net als fysieke effecten — dodelijke effecten kunnen hebben 

op het niveau van zowel individuen als populaties. Als bruinvissen van hun primaire habitats worden verjaagd, 

bestaat het risico van schade, mede door een verminderde energie-inname en verhoogde stressniveaus. 

Bruinvissen zijn slechts in beperkte mate in staat om energie op te slaan en proberen gewoonlijk tot 500 keer 

per uur om vissen te vangen (Wisniewska et al., 2016). Dat betekent dat bruinvissen gevoelig zijn voor 

verstoringen en dat de verdringing van deze zeezoogdieren naar andere secundaire habitats over meerdere 

weken of maanden naar verwachting ernstige gezondheidseffecten zal veroorzaken (Forney et al., 2017). 

Deze soort verjagen van zijn primaire habitats kan leiden tot aanzienlijk hogere kosten om de overleving van 

de soort te verzekeren en de dieren te motiveren om ondanks de verstoringen in het gebied te blijven waar 

het windpark op zee is gepland. 

Wat de waarschijnlijk significante effecten op bruinvissen betreft, zij erop gewezen dat de meeste onderzoeken 

die tot nu toe zijn verricht, hebben plaatsgevonden in gebieden zoals de Noordzee, waar de omstandigheden 

voor bruinvissen veel beter zijn dan in de Oostzee. In de onderzochte gebieden in de Noordzee kwamen 

gewoonlijk sterke populaties met een hoge abundantie voor, in tegenstelling tot in de Oostzee. Dat betekent 

ook dat de conclusies van de onderzoeken niet altijd volledig kunnen worden toegepast op andere 

zeegebieden. De plaatselijke context is bijzonder belangrijk. De bruinvispopulatie in de Oostzee is klein en 

verkeert in een slechte staat van instandhouding. De populatie is ook sterk onderhevig aan bijvangst, toxische 

stoffen in het milieu en onderwatergeluid van andere activiteiten dan windenergie. De Oostzee is ook veel 

sterker verontreinigd door toxische stoffen in het milieu dan bijvoorbeeld de Noordzee. De verontreiniging in 

de Oostzee is van die aard dat het voortplantingsvermogen van bruinvisvrouwtjes verminderd is (Kesselring 

et al., 2017). Tot slot telt de Oostzee minder kwaliteitsvolle habitats waaruit de bruinvissen kunnen kiezen dan 

de Noordzee. Dat betekent dat de verdringing van bruinvissen uit een primaire habitat in de Oostzee ernstigere 

gevolgen kan hebben dan hun verdringing uit een primaire habitat in de Noordzee. 

Naast het geluid van heiwerkzaamheden zou ook het geluid vóór de aanleg en tijdens de exploitatie een effect 

kunnen hebben op het zeeleven. Geofysische en geotechnische onderzoeken worden vaak gebruikt bij 

onderzoeken met het oog op de aanleg van een windpark op zee. Deze onderzoeken gaan gepaard met hoge 

geluidsniveaus, die kunnen leiden tot: i) tijdelijke en blijvende gehoorschade; ii) ontsnappings-

/vermijdingseffecten; en iii) andere gedragseffecten. Sommige echoloden gebruiken frequenties die binnen 

het gehoorbereik van bruinvissen liggen en kunnen zo voor verstoring zorgen bij deze soort, die voor haar 

overleving sterk afhankelijk is van akoestische communicatie. Continu geluid van vaartuigen die worden 

gebruikt bij het routineonderhoud kan eveneens voor verstoring zorgen. 

Het geluid van heiwerkzaamheden kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken bij sommige dieren, maar deze 

werkzaamheden zijn van voorbijgaande aard en duren slechts enkele maanden tijdens de aanleg van het 
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windpark, waarna zij ophouden. Het geluid van het windpark in bedrijf is daarentegen veel minder luid, maar 

houdt wel jarenlang aan. Dat zou het gedrag van sommige soorten kunnen beïnvloeden en het evenwicht van 

het ecosysteem in het gebied kunnen verstoren. Noch de onmiddellijke, noch de langdurige geluidseffecten 

van de ontwikkeling van windparken op zee op het zeeleven zijn al goed begrepen. Aanvaard wordt echter dat 

er nadelige effecten bestaan, hoewel de grensniveaus (de punten waarop de effecten meer of minder 

schadelijk worden) niet duidelijk zijn (Castell J. et al., 2009). 

Aantasting van het gehoor 

Zeezoogdieren die worden blootgesteld aan hoge niveaus van onderwatergeluid, kunnen daardoor letsels 

oplopen, zoals een verschuiving van de gehoordrempel op een of meerdere frequenties. In extreme gevallen 

kunnen de letsels dodelijk zijn. Subletaal letsel kan de levensstatistieken (de overlevingskans en de 

voortplantingssnelheid) van een individu beïnvloeden en is derhalve een potentieel ernstig gevolg. Tijdelijke 

gehoordrempelverschuivingen (TTS) worden in dit richtsnoer beschouwd als een extreme vorm van 

gedragsverstoring; een blijvende gehoordrempelverschuiving (PTS) wordt beschouwd als de ondergrens voor 

letsel. Drempels waarbij PTS optreedt, worden om ethische redenen niet empirisch afgeleid. Zij worden in 

plaats daarvan geraamd door de drempels waarbij TTS optreedt te extrapoleren voor de belangrijkste 

relevante gehoorgroepen van zeezoogdiersoorten. Voor impulsgeluid, zoals het geluid van 

heiwerkzaamheden, heeft de NOAA (NMFS, 2018)133 de drempel waarbij TTS optreedt vastgesteld op het 

laagste niveau dat de natuurlijk geregistreerde variatie in gehoorgevoeligheid overschrijdt (6 dB), en is zij ervan 

uitgegaan dat PTS optreedt na blootstelling die resulteert in 40 dB of meer TTS gemeten ongeveer 4 minuten 

na blootstelling. Het gebruik van drempels waarbij PTS optreedt, betekent niet dat alle dieren met PTS te 

maken zullen krijgen; PTS-drempels worden veeleer gebruikt om het bereik aan te geven waaronder zeker 

geen PTS zal optreden. Het optreden van PTS is daarom een conservatieve indicatie van het aantal dieren 

dat potentieel risico loopt op PTS, en niet zozeer een maatstaf om te voorspellen hoeveel dieren daadwerkelijk 

PTS zullen ontwikkelen. Heiwerkzaamheden en het tot ontploffing brengen van niet-ontploft oorlogsmateriaal 

zijn activiteiten die over het algemeen voldoende energie produceren om aantasting van het gehoor te kunnen 

veroorzaken. Het is belangrijk om in de beoordelingen voldoende aandacht te schenken aan al dit soort 

activiteiten en niet voorbij te gaan aan het potentieel van cumulatieve effecten (bijvoorbeeld van het tot 

ontploffing brengen van niet-ontploft oorlogsmateriaal en heiwerkzaamheden in individuele, afzonderlijke 

projecten). 

Verdere potentiële effecten, die voor elk geval afzonderlijk moeten worden bekeken, zijn hieronder 

beschreven. 

Maskering van communicatie 

David (2006) stelde vast dat het geluid van heiwerkzaamheden luide geluiden van tuimelaars tot op 10-15 km 

kan maskeren en zachte geluiden tot op 40 km. Verdringingseffecten bij dolfijnen (waarbij de dolfijnen 

wegzwemmen van de locatie van de heiwerkzaamheden) kunnen de maskering opheffen tijdens de aanleg 

van het windpark. Lagere geluidsniveaus, bv. tijdens de exploitatie van het windpark, zouden echter gedurende 

langere perioden significante effecten kunnen hebben als het normale gedrag in het gedrang komt. 

Botsing met vaartuigen 

CEFAS (2009) en Bailey et al. (2014) hebben geopperd dat het toenemende scheepsverkeer bij de 

ontwikkeling van windenergie op zee het risico op botsingen met schepen vergroot, wat tot letsel/sterfte kan 

leiden bij zeezoogdieren. 

De meeste analyses van botsingen van zeezoogdieren met vaartuigen houden geen verband met de 

ontwikkeling van windenergie. Zij betreffen vooral het maritieme verkeer langs scheepvaartroutes in open 

water, waarbij het om grotere soorten zoals potvissen en baardwalvissen gaat. De meeste dodelijke botsingen 

vinden plaats met schepen van 80 m of langer die minstens 14 knopen varen (Laist et al., 2001). 

Op een gegeven moment rees er bezorgdheid over het feit dat er in de Britse en andere Europese wateren 

regelmatig dode gewone zeehonden en jonge grijze zeehonden werden aangetroffen met spiraalvormige 

                                                      

133 https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-mammal-protection/marine-mammal-acoustic-technical-guidance 
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wonden (“kurkentrekker”-letsels) die door de mens veroorzaakt zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld door contact 

met de straalbuizen die op veel onderhoudsvaartuigen van windparken worden gebruikt (Bexton et al., 2012). 

Ondertussen zijn er echter aanwijzingen dat deze letsels waarschijnlijk werden veroorzaakt door predatie door 

grijze zeehonden (Brownlow et al., 2015). 

Het toegenomen scheepvaartverkeer door windenergie-activiteiten op zee is een belangrijk cumulatief effect. 

Het is bijzonder significant in zeeën die reeds onder hoge druk staan door de scheepvaart, zoals de 

Middellandse Zee of de Noord- en Oostzee. 

Barrière-effecten 

Het concept van een barrière-effect gaat uit van de aanname dat de aanwezigheid van windturbines en 

activiteiten rond een windpark een barrière zou kunnen vormen voor de verplaatsingen van bepaalde soorten 

zeezoogdieren. Dit zou een duurzamer effect zijn dan: i) tijdelijke verstoring tijdens de aanleg/ontmanteling; of 

ii) individuele gebeurtenissen tijdens het bedrijf, zoals onderhoudswerkzaamheden. Voor de soorten die het 

vaakst voorkomen in de buurt van bestaande windparken op zee (bv. bruinvissen, gewone zeehonden en 

grijze zeehonden) lijken er geen aanwijzingen te zijn voor een eventueel barrière-effect. Op basis van de 

beoordelingen is ook uitgesloten dat meerdere gelijktijdige heiwerkzaamheden samen een barrière zouden 

vormen tussen twee gebieden (bv. Smart Wind, 2015). Voor andere soorten die mogelijk zouden worden 

aangetroffen in nieuwe ontwikkelingsgebieden zoals de Middellandse Zee (bv. de vinvis Balaenoptera 

physalus, de potvis Physeter macrocephalus en de dolfijn van Cuvier Ziphius cavirostris) is er echter geen 

informatie beschikbaar over het potentieel voor een barrière-effect. 

Waterkwaliteit (verontreinigende stoffen) 

Zeezoogdieren zijn kwetsbaar voor toxische verontreinigende stoffen die kunnen bioaccumuleren en door 

zogende moeders aan hun nakomelingen kunnen worden doorgegeven (Bustamante et al., 2007). De meest 

relevante bioaccumulerende verontreinigende stoffen zijn ondertussen uitgefaseerd, en eventuele effecten zijn 

grotendeels het resultaat van eerdere lozingen. Vetoplosbare organische chloorwaterstofverbindingen zoals 

industriële polychloorbifenylen (pcb’s) kunnen evenwel via het voedsel in het lichaam terechtkomen en zouden 

tot een lager voortplantingsvermogen en een onderdrukt immuunsysteem kunnen leiden. 

Elke mariene ontwikkeling op zee vereist het gebruik van diverse chemische stoffen, zoals 

dieselsmeermiddelen, oliesmeermiddelen, hydraulische vloeistoffen en aangroeiwerende verbindingen 

(verbindingen die algengroei op mariene infrastructuur voorkomen). 

Er kunnen eveneens veranderingen in de waterkwaliteit optreden doordat sedimenten in suspensie worden 

gebracht. Doordat zeezoogdieren relatief weinig gevoelig zijn voor sedimenten in suspensie en eventuele 

effecten gewoonlijk beperkt zijn in tijd en ruimte, zijn deze effecten in de meeste gevallen echter van geringe 

omvang (bv. Bergström et al., 2014). 

EM-velden 

Tijdens de exploitatie zenden de in de sector gebruikelijke AC- en HVDC-kabels die de elektriciteit 

overbrengen EM-velden uit, die op hun beurt elektrische velden kunnen opwekken in het mariene milieu. Gill 

et al. (2005) veronderstelde dat de magnetische gevoeligheid van walvisachtigen, die waarschijnlijk verband 

houdt met het oriënteringsvermogen van de dieren, mogelijk door dit fenomeen zou kunnen worden beïnvloed. 

Er zijn geen aanwijzingen van een dergelijk effect in de praktijk, en dit wordt momenteel niet als een 

waarschijnlijk significant effect voor walvisachtigen beschouwd. 

Rifeffecten 

Een rifeffect kan ontstaan wanneer nieuwe structuren worden aangebracht in mariene wateren. De 

kolonisering (soorten die zich op de structuren gaan vestigen) door algen, zeewier enz. van deze kunstmatige 

“riffen” (het “rifeffect”) kan tot veranderingen in de omliggende natuurlijke habitats leiden, ook in de aanwezige 

prooidieren en hun gedrag. Enkele voorbeelden van dergelijke veranderingen zijn: i) gunstige effecten van 

minder visserij; en ii) meer aggregaties van vissen (prooi) (zie ook kader 6-1). 
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Operationele windparken zouden ook enige positieve effecten kunnen hebben op zeezoogdieren en vissen 

door: i) de aangroei van habitats door de invoering van nieuwe harde substraten (funderingen en 

erosiebescherming) en/of; ii) de beperking van/het verbod op visserijactiviteiten (bv. Bergström et al., 2014; 

Raoux et al., 2017; Scheidat et al., 2011). Momenteel kan echter niet met voldoende betrouwbaarheid worden 

gesteld dat een dergelijk effect bestaat of wat de significantie ervan zou zijn. Meer in het bijzonder werd bij 

een langdurige studie (Teilmann en Carstensen, 2012) tussen 2001 en 2012 bij een van de eerste windparken 

op zee (Nysted, in de Deense wateren in de westelijke Oostzee) gemeld dat de echolocatie-activiteit van 

bruinvissen (als indicator van de aanwezigheid van bruinvissen) aanzienlijk afnam binnen het gebied van het 

windpark in vergelijking met het referentiescenario, en dat deze activiteit in 2012 nog niet volledig was hersteld. 

De echolocatie-activiteit in het windpark nam wel geleidelijk aan toe, wat op het ontstaan van een rifeffect zou 

kunnen wijzen, maar nog niet op een significant effect duidt. Conversely, Scheidat et al. (2011) meldde een 

uitgesproken, significante toename van de akoestische activiteit van bruinvissen binnen het windpark in 

Egmond aan Zee in Nederland. De auteurs wezen op de tegenstelling met de resultaten in Nysted. Zij 

opperden dat het effect van de ontwikkeling van windenergie in Egmond aan Zee waarschijnlijk netto positief 

zal zijn (omdat factoren als een hogere beschikbaarheid van voedsel en/of schuilplaatsen opwegen tegen 

eventueel onderwatergeluid van turbines en onderhoudsschepen). Zij benadrukten evenwel dat de resultaten 

niet zonder meer kunnen worden veralgemeend en niet kritiekloos kunnen worden overgenomen voor andere 

ontwikkelingen van windenergie in andere habitats. De reden daarvoor is dat het evenwicht tussen positieve 

en negatieve factoren anders kan zijn in andere omstandigheden. Of zeezoogdieren baat hebben bij de 

aanwezigheid van een windpark op zee, kan alleen worden bepaald met behulp van langdurige studies, 

waaronder idealiter referentiemetingen. Toch zal het waarschijnlijk belangrijk zijn om dit te bepalen bij het 

plannen van een eventuele repowering of van de ontmanteling van projecten aan het einde van hun 

levenscyclus. 

Bij de ontmanteling moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt van de voor- en de nadelen van het 

achterlaten van bepaalde infrastructuur, zoals funderingbasissen van windturbines of steenbestorting, die 

voordelen met zich kunnen brengen voor zeezoogdieren. Het achterlaten van infrastructuur moet worden 

afgewogen tegen oproepen om dergelijke structuren te verwijderen, die kunnen worden geformuleerd: 

i) vanwege andere instandhoudingsbelangen (bv. als de habitats die voordien aanwezig waren van een andere 

aard waren); en ii) door gebruikers van de zee, bijvoorbeeld vanwege visserijbelangen, en door diegenen die 

zich bezighouden met de veiligheid van de scheepvaart. Duitsland heeft bijvoorbeeld besloten dat bij de 

ontmanteling alle infrastructuur moet worden verwijderd, en deze voorwaarde is opgenomen in de 

aanvankelijke vergunning voor de bouw van de infrastructuur. 

6.5.2.2 Hoe wordt de significantie beoordeeld? 

Om de significantie te bepalen, wordt vooral gekeken naar de verhouding tussen de gevolgen van activiteiten 

met betrekking tot de ontwikkeling van windenergie (met name letsel of verstoring) voor individuele dieren en 

de gevolgen op populatieniveau. 

De significantie van de effecten kan door diverse factoren worden beïnvloed. Het gaat dan onder meer om de 

biologie, het milieu, de opzet van het plan en de opzet van het project. Kader 6-10 geeft een overzicht van de 

factoren die gewoonlijk in aanmerking worden genomen bij zowel: i) de opzet van methoden voor het 

verzamelen van referentiegegevens; als ii) de beoordeling van de significantie van elke factor. 

Kader 6-10 Factoren die bepalend zijn voor de methoden voor het verzamelen van referentiegegevens 
en de beoordeling van de significantie met betrekking tot de ontwikkeling van windenergie op zee en 
zeezoogdieren 

Biologisch 

• De gehoorgroep van zeezoogdieren (Tabel 6-7). 

• Nabijheid van voortplantingsgebieden — Er wordt verondersteld dat de gevoeligheid hoger is tijdens kritieke 

gebeurtenissen in de levensloop, zoals het werpen. Dit uit zich bijvoorbeeld in striktere voorzorgsmaatregelen met 

betrekking tot heiwerkzaamheden in bepaalde lidstaten. 

 

Ecologisch 

• De onderwateromgeving zoals die van invloed is op de voortplanting van geluid. De voortplanting van 

onderwatergeluid wordt gewoonlijk in modellen gegoten. Optimale modellen dienen inputgegevens te bevatten die 

de bathymetrie, de kenmerken van het zeebodemsediment en de eigenschappen van de waterkolom die van 



 

Richtsnoeren betreffende windenergieprojecten en EU-natuurwetgeving 188  

invloed zijn op de geluidssnelheid (niet alleen diepte, maar ook temperatuur en zoutgehalte) beschrijven. Deze 

modellen dienen te worden gevalideerd door veldonderzoeken om de voorspellingen te bevestigen (Farcas et al., 

2016). 

• De aanwezigheid van geografische elementen die gedragseffecten zouden kunnen aanscherpen. Bijvoorbeeld 

activiteiten die lawaai veroorzaken bij de ingang van een baai, door een engte, of in andere ruimtelijk beperkte 

gebieden zou ertoe kunnen leiden dat dieren niet kunnen wegvluchten van hoge geluidsniveaus, waardoor hun 

risico op letsel zou kunnen toenemen. 

 

Ontwerp van het plan of project 

• Ontwerp van de funderingen van windturbines. 

• Het niveau van onderwatergeluid neemt gewoonlijk toe naarmate de diameter van de heipalen van de fundering 

toeneemt en er meer slagarbeid wordt gebruikt. 

• De plaatsing van monopile-funderingen leidt meestal tot hogere niveaus van onderwatergeluid, maar gedurende 

een kortere periode dan de plaatsing van jacketfunderingen, waarbij gewoonlijk drie of vier kleinere palen per 

fundering worden gebruikt. 

• Oplossingen zonder heien, zoals gravitaire funderingen, suction-bucket-funderingen of drijvende turbines, leiden 

tot veel lagere geluidsniveaus. Zij hebben meestal geen significante effecten op het gebied van onderwatergeluid. 

• Bodemtype — Dit kan van invloed zijn op de energie die nodig is voor de heiwerkzaamheden en de duur van het 

heien. 

• Vaartuigactiviteit — Het aantal en het type vaartuigen dat nodig is gedurende de verschillende fasen van het project 

(waaronder het bedrijf); hun vaarroutes; en wijzigingen in de hoeveelheid scheepvaartverkeer. 

 

Tabel 6-7 Gehoorgroepen en gehoorbereik van zeezoogdieren (naar Southall, 2007) 

Gehoorgroep Functioneel gehoorbereik* 

Laagfrequente walvisachtigen* (baardwalvissen) 7 Hz — 30 kHz 

Middenfrequente walvisachtigen (dolfijnen, 
tandwalvissen, spitssnuitdolfijnen, butskoppen) 

150 Hz — 160 kHz 

Hoogfrequente walvisachtigen 
(bruinvissen) 

180 Hz — 200 kHz 

Robachtige vinpotigen (zeehonden) 75 Hz — 100 kHz 

* Vertegenwoordigt het frequentiebereik van het gehoor van de gehele groep als samenstelling (d.w.z. alle soorten in de 

groep), terwijl het gehoorbereik van individuele soorten gewoonlijk niet zo groot is. 

+ Het geraamde gehoorbereik voor laagfrequente walvisachtigen is gebaseerd op gedragsstudies, opgenomen geluiden 

en het binnenoor. 

Het risico op gehoorschade aan zeezoogdieren (d.w.z. PTS of grotere effecten) is geëvalueerd aan de hand 

van een reeks drempels op basis van beschikbare audiogrammen. Zo werden de criteria van Southall et al. 

(2007) algemeen gebruikt. NMFS (2018), vaak aangeduid als de NOAA-richtsnoeren/drempels, bevat 

momenteel de meest actuele richtsnoeren voor het bepalen van PTS voor zowel impulsgeluid (bv. van 

heiwerkzaamheden) als niet-impulsgeluid (bv. van baggerwerkzaamheden of scheepsactiviteiten). Het risico 

op letsel is gebaseerd op twee criteria: het cumulatieve geluidsblootstellingsniveau (SELcum) en het 

piekgeluidsblootstellingsniveau (piek-SPL) (zie Tabel 6-8). Om het criterium SELcum te beoordelen, worden 

de voorspellingen van het ontvangen geluidsniveau naar frequentie gewogen om rekening te houden met: 

i) de gehoorgevoeligheid van de gehoorgroep van elke soort zeezoogdieren; en ii) de vastgestelde 

geluidsblootstelling gedurende een periode van 24 uur activiteit. Het criterium van de piek-SPL wordt 

vergeleken met het ongewogen ontvangen geluidsniveau. Wanneer een van beide drempels wordt 

overschreden, wordt ervan uitgegaan dat er een kans op PTS-letsel bestaat. 

Tabel 6-8 NOAA (NMFS, 2018) PTS-drempels voor impulsgeluid 

Gehoorgroep PTS-drempel  

 
SELcum 
[ dB re 1 μPa2 s] * 

Piek-SPL 
[ dB re 1 μPa] ongewogen 

Laagfrequente walvisachtigen 183 219 

Middenfrequente walvisachtigen 185 230 

Hoogfrequente walvisachtigen 155 202 

Robachtigen 185 218 

* gewogen volgens de audiogramwegingsfuncties voor elke gehoorgroep uit NMFS (2016). 
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De gedragseffecten van de aanleg van windparken kunnen worden onderzocht met behulp van een dosis-

responscurve. Waar mogelijk dient deze curve soortspecifiek empirisch bewijs te verschaffen uit de meest 

geschikte beschikbare monitoringgegevens. Het gebruik van populatiemodellen om de populatiegevolgen van 

verstoringseffecten te beoordelen wordt ook verder ontwikkeld (zie Casestudy 6-3). 

Casestudy 6-3 Populatiemodellen voor zeezoogdieren 

De populatiegevolgen van subletale effecten, zoals verstoringen die samenhangen met het heien van de funderingen 

van windturbines, kunnen worden onderzocht met behulp van voorspellingsmodellen of analyses van de leefbaarheid 

van de populatie. Twee voorbeelden van dergelijke benaderingen zijn iPCoD en DEPONS, die in de punten hieronder 

worden toegelicht. 

 

• DEPONS (Disturbance Effects on the harbour-porpoise population Of the North Sea of verstoringseffecten op de 

bruinvispopulatie van de Noordzee) is een onderzoeksprogramma onder leiding van het nationaal centrum voor 

milieu en energie (DCE) aan de Universiteit van Aarhus. In het kader van het programma werd een vrij beschikbaar 

model gepubliceerd waarmee kan worden gesimuleerd hoe de populatiedynamiek van bruinvissen wordt beïnvloed 

door het geluid van heiwerkzaamheden bij de aanleg van windparken op zee. DEPONS gaat uit van een op 

individuen gebaseerd model van de bewegingen en energetica van bruinvissen dat werd ontwikkeld door Jacob 

Nabe‐Nielsen en collega’s (Nabe-Nielsen et al., 2011; Nabe‐Nielsen et al., 2013; Nabe-Nielsen et al., 2014). 

• iPCoD (interim Population Consequences Of Disturbance of tussentijdse populatiegevolgen van verstoring) is een 

kader voor het onderzoeken van de effecten van geluid, vooral van heiwerkzaamheden bij de aanleg van 

windparken op zee (Harwood et al., 2013; King et al., 2015). Het model voorspelt op basis van het aantal 

zeezoogdieren dat naar verwachting verstoring en/of PTS-letsel zal ondervinden het toekomstige populatietraject, 

aan de hand van de gevolgen die tot stand zijn gekomen via raadpleging van deskundigen. Mettertijd zullen hopelijk 

empirische gegevens beschikbaar zijn die het oordeel van de deskundigen kunnen vervangen. Het kader kan op 

verschillende soorten worden toegepast, zoals bruinvissen, grijze zeehonden, gewone zeehonden, tuimelaars en 

dwergvinvissen. Hoewel iPCoD berust op sterke aannamen en het advies van deskundigen, heeft het als grote 

troeven dat het transparant, controleerbaar en kwantitatief is. Een van de grote voordelen van het iPCoD is mogelijk 

dat het in staat is om de cumulatieve gevolgen van verschillende ontwikkelingen van windenergie op zee te 

beoordelen. 

 

Nadere informatie over de populatiemodellen die worden gebruikt voor de beoordeling van de effecten op zeezoogdieren 

is te vinden in Sparling et al. (2017). 

Bron: 

DEPONS-model te vinden op: https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70 

iPCoD-model te vinden op: http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/ 

 

Casestudy 6-4 De effecten beoordelen van geluid van heiwerkzaamheden op zeezoogdieren, 
Duitsland 

Het Duitse Federale Agentschap voor Zeevaart en Hydrografie (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) 

heeft twee technische normen opgesteld voor milieuonderzoek naar de effecten van geluid op zeezoogdieren. Het 

standaardonderzoek van de effecten van windturbines op zee op het mariene milieu (StUK 4) is onderverdeeld in:  

i) een norm met meetinstructies voor de monitoring van onderwatergeluid; en 

ii) een norm voor windparken op zee met voorspellingen voor onderwatergeluid en minimumvoorschriften inzake 

documentatie. 

 

De strategie die door de autoriteiten werd gevolgd om eventuele significante effecten van heiwerkzaamheden op 

bruinvissen te voorkomen bestaat uit technische verzachtende maatregelen en vermindering van het geluid aan de bron. 

Volgens de Duitse regelgeving bedraagt de drempel voor potentiële effecten op bruinvissen maximaal 160 dB SEL 

(geluidsblootstellingsniveau) op een afstand van 750 m van de locatie van de heiwerkzaamheden. 

 

Volgens het beschermingsplan van 2013 voor bruinvissen in de Duitse exclusieve economische zone van de Noordzee 

moeten bouwwerkzaamheden zo worden gecoördineerd dat een minimaal effecten op het niveau van individuen of 

populaties bruinvissen te verwachten valt. Op geen enkel moment mag meer dan 10 % van de 

natuurbeschermingsgebieden worden verstoord door onderwatergeluid. Deze regel is gebaseerd op de door het federaal 

agentschap vastgestelde benadering, die stelt dat wanneer een gebied van meer dan 1 % verloren gaat, het effect 

https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70
http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/
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significant wordt geacht. Aangezien heien een tijdelijke activiteit is, wordt een verstoringsgebied van 10 % echter 

aanvaardbaar geacht134. 

 

Voor het Natura 2000-gebied Sylt Outer Reef is er één uitzondering op de regel. in de periode van april tot augustus mag 

maximaal 1 % van dit gebied worden verstoord, omdat het vermoedelijk een voortplantingsgebied is voor de bruinvis. 

Bron: 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzko

nzept_BMU.pdf 

 

Casestudy 6-5 Vergunningsvoorwaarden met betrekking tot bruinvissen voor een windpark op zee in 
Zweden 

Een windenergiebedrijf had een vergunning aangevraagd voor de bouw van een windpark op zee met maximaal 

50 windturbines in het landschap Halland. Twee aangrenzende Natura 2000-gebieden, Stora Middelgrund och Röde 

bank (SE0510186) en Lilla Middelgrund (SE0510126), bevinden zich op nauwelijks 20 km van het gebied waar het 

windpark zou komen. In dit deel van het Kattegatt komen relatief veel bruinvissen voor. Stora Middelgrund is een van de 

belangrijkste voortplantingsgebieden voor de bruinvispopulatie in de Belten. Ook in Lilla Middelgrund leven veel 

bruinvissen. Er bevindt zich een gebied van bijzonder belang voor de bruinvis op nauwelijks 10 km van het windpark. 

 

In 2015 oordeelde de Zweedse land- en milieurechtbank in tweede aanleg135 dat de bepalingen inzake de strikte 

bescherming van soorten van toepassing waren. Zij stelde eveneens vast — net zoals de Zweedse land- en milieurechter 

in eerste aanleg — dat de lage voortplantingssnelheid en de trage generatiewissels van bruinvissen elke verstoring van 

individuen significant maken voor de staat van instandhouding van de gehele populatie. 

 

De rechter oordeelde dat het gebied Stora Middelgrund och Röde bank en het bijzonder belangrijke gebied ongeveer 

10 km van het windpark (waar geslachtsrijpe wijfjes 50 % van hun tijd doorbrengen) niet aan geluidsverstoringsniveaus 

zouden worden onderworpen die tot verdringing van bruinvissen zouden leiden. Op basis daarvan oordeelde de rechter 

dat zo lang de plaatselijke effecten zich slechts binnen een straal van 10 km van het windpark voordoen, er geen 

significant risico bestaat dat de Natura 2000-gebieden zullen worden getroffen. 

 

Het windenergiebedrijf kreeg een vergunning om het windpark te bouwen onder bepaalde voorwaarden. Een van die 

voorwaarden was dat het bedrijf moest verzekeren dat er geen bruinvissen aanwezig zouden zijn binnen een straal van 

750 m rond activiteiten die een zeker geluidsniveau produceerden gedurende zowel de aanleg- als de ontmantelingsfase 

van het project. 

Bron: Zweeds Agentschap voor Maritiem en Waterbeheer. 

 

Kader 6-11 geeft een overzicht van enkele onzekerheden en uitdagingen bij de beoordeling van waarschijnlijk 

significante effecten op zeezoogdieren. Deze onzekerheden en uitdagingen kunnen betekenen dat er 

aanvullende referentiegegevens moeten worden verzameld of dat het voorzorgsbeginsel dient te worden 

toegepast. 

Kader 6-11 Belangrijkste uitdagingen bij het beoordelen van waarschijnlijk significante effecten en 
zeezoogdieren 

Alle effecten 

• De factoren die seizoengebonden en over verscheidene jaren plaatsvindende variaties in de verspreiding van 

zeezoogdieren aansturen. 

• Het relatieve belang van verschillende zeegebieden, bijvoorbeeld: i) voor het foerageren; ii) als migratiecorridors; 

en iii) voor de voortplanting (paren en/of werpen). 

 

                                                      

 
134 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzk
onzept_BMU.pdf 

135 Arrest van 8 december 2015, zaak M6960-14, te vinden op https://databas.infosoc.se/rattsfall/30866/fulltext 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf


 

Richtsnoeren betreffende windenergieprojecten en EU-natuurwetgeving 191  

Onderwatergeluid 

• De ruimtelijke omvang van de verstoring en het aantal getroffen dieren. 

• Het (de) onderliggende mechanisme(n) van de reactie van zeezoogdieren op geluid. 

• Het relatieve belang van geluid van vaartuigen, heiwerkzaamheden, akoestische afschrikmiddelen en andere 

bronnen in de verstoring en verdringing van zeezoogdieren. 

 

Variatie in reactie vanwege habitatkwaliteit, seizoengebondenheid en bouwtechnieken 

• De effecten van verstoring of letsel (PTS) op de levensstatistieken van zeezoogdieren (bv. overleving en 

voortplanting). 

• Het gebrek aan empirische gegevens voor sommige soorten. Er lijken bijvoorbeeld geen studies te zijn verricht 

naar gedragsverandering van de dwergvinvis als reactie op impulsgeluid (Harwood en King, 2017). 

• Het wordt onwaarschijnlijk geacht dat onderwatergeluid van operationele windturbines significante effecten zou 

hebben op zeezoogdieren (Bailey et al., 2014). Er bestaat echter enige onzekerheid over de waarschijnlijke 

geluidsniveaus van nieuwere, veel grotere turbines (bv. 10 MW+). Bij beoordelingen mag er niet van worden 

uitgegaan dat de geluidsniveaus noodzakelijkerwijs onder de niveaus zullen blijven die aanleiding geven tot 

bezorgdheid. 

• Er bestaat onzekerheid over de wisselwerking tussen de absolute omvang van onderwatergeluid en de duur van 

het effect. Een windpark op monopile-funderingen kan bijvoorbeeld sneller worden aangelegd (totale tijd van het 

heien) dan eenzelfde windpark op jacket-funderingen, maar de absolute geluidsniveaus zullen waarschijnlijk hoger 

zijn voor (grotere) monopile-funderingen. Beide scenario’s dienen te worden geëvalueerd, en het slechts denkbare 

scenario voor de getroffen zeezoogdieren (d.w.z. het aantal dieren dat letsel oploopt en/of wordt verdrongen) dient 

te worden meegenomen in de beoordeling. 

• Over langere afstanden wordt impulsgeluid geleidelijk aan meer continu. De drempels voor het PTS-effect bij 

continu geluid liggen hoger (d.w.z. dat er hogere geluidsniveaus nodig zijn om een effect tot stand te brengen) dan 

bij impulsgeluid. Het is echter niet duidelijk op welke afstand de drempels voor continu geluid kunnen worden 

toegepast op activiteiten zoals heien of het tot ontploffing brengen van niet-ontploft oorlogsmateriaal, en die afstand 

zal naar verwachting variëren naargelang van de specifieke omstandigheden op de locatie. 

 

Verdringing 

• Er bestaat onzekerheid over het belang van verdringing voor individuen en populaties van zeezoogdieren, met 

name over de ecologische gevolgen (zie Casestudy 6-3). 

• De kennis over hoe de operationele fase bruinvissen in de Oostzee treft, is niet volledig. Er zijn bijzonder weinig 

studies voorhanden over bruinvissen. De studies die zijn verricht, hebben resultaten opgeleverd die niet 

noodzakelijk kunnen worden toegepast op de omstandigheden in de Oostzee (opmerking van het Zweedse 

Agentschap voor Maritiem en Waterbeheer, 2019). 

• Hoewel de meeste studies waren toegespitst op het geluid van heiwerkzaamheden, hebben Brandt et al. (2018) 

eveneens een daling van het aantal gedetecteerde bruinvissen in de buurt van bouwplaatsen vastgesteld meerdere 

uren voor het heien. Die daling is mogelijk te verklaren door een toename van de activiteiten (bv. scheepsverkeer) 

rond de bouwplaats, die beter hoorbaar is door een betere overdracht van onderwatergeluid bij de kalme 

weersomstandigheden waarin het heien gebeurt. Een dergelijk effect zou het gebruik van akoestische 

afschrikmiddelen op de helling kunnen plaatsen, aangezien nodeloos onderwatergeluid veroorzaken. Deze kwestie 

moet evenwel nader worden onderzocht. 

 

Maskeren 

• Er is weinig informatie beschikbaar over maskeren, dat een potentieel significant effect is als het routinematige 

gebruik van geluid door zeezoogdieren in het gedrang komt door onderwatergeluid. 

 

Botsing met vaartuigen 

• Er is weinig informatie beschikbaar over botsingen tussen zeezoogdieren en vaartuigen in het kader van de aanleg 

en het bedrijf van windparken op zee. 

 

EM-velden 

• Bergström et al. (2014) opperden dat op basis van de bijzonder schaarse beschikbare empirische informatie tot nu 

niet is aangetoond dat EM-velden significante effecten zouden hebben op zeezoogdieren (hun studie betrof vier 

soorten: bruinvissen, gewone zeehonden, grijze zeehonden en ringelrobben). 

 

Barrière-effecten 

• Het concept van een barrière-effect gaat uit van de aanname dat de aanwezigheid van windturbines en activiteiten 

rond een windpark een barrière zou kunnen vormen voor de verplaatsingen van bepaalde soorten zeezoogdieren. 

Hoewel dit effect relatief goed bekend is voor sommige soorten zeezoogdieren, zijn er voor andere soorten minder 

aanwijzingen voor een eventueel barrière-effect. 
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Rifeffecten 

• Er is verondersteld dat operationele windparken een positief effect zouden kunnen hebben op zeezoogdieren, door: 

i) de aangroei van habitats door de invoering van nieuwe harde substraten (funderingen en erosiebescherming); 

en/of ii) de beperking van/het verbod op visserijactiviteiten (bv. Bergström et al., 2014; Raoux et al., 2017; Scheidat 

et al., 2011). Er kan echter niet met voldoende betrouwbaarheid worden gesteld dat een dergelijk effect bestaat of 

wat de significantie ervan zou zijn. 

 

6.5.3 Mogelijke verzachtende maatregelen 

6.5.3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van mogelijke verzachtende maatregelen die zijn voorgesteld of toegepast 

met betrekking tot de ontwikkeling van windenergie op zee en zeezoogdieren. 

De volgende maatregelen komen aan bod: 

a) uitsluiting van bepaalde gebieden (macrosituering); 

b) vermijden van gevoelige perioden zoals het voortplantingsseizoen (planning); 

c) maatregelen met betrekking tot het soort fundering van de turbines (geluidsarme funderingen); 

d) geluidsbeperkende maatregelen om de tijdens de aanleg geproduceerde niveaus van 

onderwatergeluid te beperken; 

e) monitoring (visueel en akoestisch) van de aanwezigheid van zeezoogdieren in uitsluitingsgebieden; 

f) maatregelen om dieren actief weg te houden uit dergelijke gebieden. 

 

De beschreven maatregelen zijn toegespitst op heiwerkzaamheden en het tot ontploffing brengen van niet-

ontploft oorlogsmateriaal, de twee activiteiten die het meeste geluid voortbrengen bij de ontwikkeling van 

windparken op zee. Deze activiteiten zijn grotendeels beperkt tot de aanlegfase, maar zouden ook relevant 

kunnen zijn bij repowering. Dat er geen maatregelen zijn voor andere ontwikkelingsfasen en -activiteiten dan 

heiwerkzaamheden/het tot ontploffing brengen van niet-ontploft oorlogsmateriaal betekent niet dat die andere 

fasen en activiteiten mogen worden verwaarloosd. Bij activiteiten zoals het geofysische onderzoek 

voorafgaand aan de aanleg worden geen significante effecten verwacht. Toch moet de best mogelijke 

benadering worden gevolgd om: i) ervoor te zorgend at er zo weinig mogelijk onnodige akoestische energie 

wordt uitgezonden; ii) het risico op andere vormen van verontreiniging te beperken; en iii) het risico van 

botsingen met zeezoogdieren te beperken enz. 

 

In Kader 6-12 wordt het kader voor verzachtende maatregelen bij hei-, boor- en baggerwerkzaamheden 

toegelicht dat is voorgesteld door de Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de 

Zwarte Zee, de Middellandse Zee en het aangrenzende Atlantische gebied (ACCOBAMS). 

 

Kader 6-12 Kader voor verzachtende maatregelen bij hei-, boor- en baggerwerkzaamheden 
(ACCOBAMS, 2019) 

Planningsfase (verwachte resultaten van de MEB) 

De aanwezigheid van walvisachtigen evalueren in de perioden waarin de werkzaamheden zouden kunnen 

worden uitgevoerd, en onderzoek verrichten — of financieren — naar aspecten waarover geen of onvoldoende 

informatie beschikbaar is. 

Perioden met een lage biologische gevoeligheid kiezen. 

Gebruikmaken van op het terrein geverifieerde resultaten van geluidsoverdrachtsmodellen om de uitsluitingszone 

af te bakenen. 

Het laagst werkbare bronvermogen plannen. 

Alternatieve technologieën overwegen (zie 6.5.3.4). 

Geluidsbeperkende technologieën inplannen als er geen alternatieven zijn (zie ook 6.5.3.5). 

 

Praktijken om het risico in real-time te beperken 

Geluidsbeperkende toestellen gebruiken vóór de start van de werkzaamheden (zie 6.5.3.5). 

Het “soft start”-protocol toepassen (zie 6.5.3.5). 

Het protocol voor visuele en akoestische monitoring toepassen (zie 6.5.3.6). 



 

Richtsnoeren betreffende windenergieprojecten en EU-natuurwetgeving 193  

 

Na de activiteit 

Gedetailleerde rapportage over de risicobeperking in real-time. 

Bron: ACCOBAMS, 2019. Beschikbaar op https://accobams.org/wp-

content/uploads/2019/04/MOP7.Doc31Rev1_Methodological-Guide-Noise.pdf 

 

6.5.3.2 Macrosituering 

Door een passende locatie te kiezen en te overwegen om bepaalde gebieden uit te sluiten omdat er habitats 

aanwezig zijn die van kritiek belang zijn voor zeezoogdieren, kunnen significante effecten op zeezoogdieren 

worden voorkomen. 

Naar het voorbeeld van het proces van Birdlife International voor het bepalen van “belangrijke gebieden voor 

vogels en biodiversiteit” (important bird and biodiversity areas — IBA’s) heeft de gezamenlijke SSC/WCPA 

taskforce voor de bescherming van voor zeezoogdieren beschermde gebieden van de Internationale Unie 

voor behoud van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen (IUCN) belangrijke gebieden voor zeezoogdieren 

(important marine-mammal areas — IMMA’s) vastgesteld136. IMMA’s worden gedefinieerd als specifieke delen 

van een habitat die van belang zijn voor zeezoogdiersoorten en die kunnen worden afgebakend en beheerd 

voor instandhoudingsdoeleinden. Kennis over gebieden die belangrijk zijn voor zeezoogdieren zal het 

gemakkelijker maken om een evenwicht te vinden tussen het gebruik van de zee door de mens, bijvoorbeeld 

voor de ontwikkeling van windenergie op zee, en de noodzaak van instandhouding van de mariene 

biodiversiteit. 

6.5.3.3 Planning: activiteiten tijdens ecologisch kwetsbare perioden vermijden, beperken 
of faseren 

Planning houdt in dat bouwactiviteiten (zoals heien en het tot ontploffing brengen van niet-ontploft 

oorlogsmateriaal) worden vermeden of geschorst gedurende gevoelige perioden in de biologische cyclus van 

soorten (bv. tijdens het voortplantings- of voedseizoen). Planning wordt gezien als een bijzonder doeltreffende 

maatregel, aangezien het de verstoring van soorten door geluid en andere effecten tijdens die perioden kan 

voorkomen. Er zij evenwel op gewezen dat seizoengebonden beperkingen voor sommige soorten met lange 

gevoelige perioden moeilijk toepasbaar kunnen zijn. De bruinvissen in de Noord-Atlantische Oceaan paren 

bijvoorbeeld in juli/augustus en werpen hun jongen in mei/juni van het volgende jaar. Vervolgens zijn de 

kalveren gedurende 8-10 maanden volledig afhankelijk van moedermelk. Als moeder en kalf tijdens deze 

periode worden gescheiden, kan dat al snel de dood van het kalf betekenen. Voor bruinvissen zijn er dus geen 

“veilige” perioden. Bij dergelijke soorten volstaat het niet om het voortplantingsseizoen te vermijden om zo 

nadelige effecten te voorkomen. Planning zou daarentegen wel een passende maatregel zijn in andere 

gebieden van de Europese zeeën, zoals de Middellandse Zee. De reden daarvoor is dat sommige van de 

zeezoogdieren in de Middellandse Zee, zoals vinvissen Balaenoptera physalus, wel gevoelig zijn voor door de 

mens veroorzaakte verstoring, maar een sterk seizoengebonden verspreidingspatroon vertonen137. 

6.5.3.4 Infrastructuurontwerp: turbinefunderingen 

Maatregelen op het gebied van infrastructuurontwerp zijn erop gericht aantasting van het gehoor te voorkomen 

en verstorings-/verdringingseffecten te beperken. Hoge niveaus van onderwatergeluid worden in verband 

gebracht met het heien van monopile- of jacket-funderingen. Er zijn alternatieve funderingen voorhanden die 

niet tot zulke hoge geluidsniveaus leiden, en deze alternatieven zijn al bij een aantal projecten gebruikt. 

In de bestaande windparken op zee overheersen de paalfunderingen, met zowel monopile-funderingen als 

jacket-funderingen. Bij jacket-funderingen worden meerdere kleinere pinpalen gebruikt om elke fundering te 

verankeren. ‘s Werelds eerste windpark op zee, Vindeby in Denemarken, werd echter gebouwd met gravitaire 

voeten. Die werden later ook nog in tal van andere projecten gebruikt. Een ander funderingstype dat geen 

heiwerkzaamheden vereist, zijn suction bucket- of caisson-funderingen, die al tientallen jaren in andere takken 

                                                      

136 https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-eatlas/ 
137 https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C 

https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C
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van de offshore-industrie worden gebruikt. Suction buckets of caissons zijn onlangs voor het eerst getest in 

de offshorewindindustrie en worden gebruikt in meerdere kleinere installaties, bijvoorbeeld voor de 

meteomasten op Dogger Bank in de Noordzee. Meer recent is de gevestigde techniek van drijvende 

funderingen getest in de windparkensector, in windparken voor de kusten van Schotland (Kincardine en 

Hywind), Frankrijk (Floatgen) en Portugal (Windfloat Atlantic). Deze technologie maakt het mogelijk om 

windparken aan te leggen in diepere wateren en de tijdens de aanleg geproduceerde niveaus van 

onderwatergeluid aanzienlijk te verlagen. 

Ook bij de installatie van gravitaire voeten, caissons of drijvende funderingen wordt onderwatergeluid 

geproduceerd. Dat komt doordat het nodig kan zijn om de zeebodem voor te bereiden via een soort van 

baggeractiviteiten, die onvermijdelijk gepaard gaan met geluid van schepen. Bij deze methoden is er echter 

geen sprake van impulsgeluid (tenzij van het tot ontploffing brengen van niet-ontploft oorlogsmateriaal), en de 

geluidsniveaus van al deze alternatieve funderingsontwerpen worden geacht (relatief gezien) erg laag te zijn. 

De geluidsbeperking die kan worden bereikt door alternatieven voor paalfunderingen te gebruiken, is 

ongetwijfeld gunstig voor zeezoogdieren. Bij projecten waarbij alternatieven voor paalfunderingen worden 

gebruikt, moet evenwel rekening worden gehouden met praktische en commerciële overwegingen, en de 

onbedoelde gevolgen van beslissingen om dergelijke alternatieven te gebruiken. Zo hebben gravitaire 

funderingen een grotere voetafdruk dan paalfunderingen. Dat betekent dat zij grotere effecten kunnen hebben 

op bentische habitats, zowel rechtstreeks via habitatverlies als via hydrodynamische veranderingen. Deze 

effecten moeten waar relevant zorgvuldig worden geëvalueerd in passende beoordelingen. 

6.5.3.5 Geluidsbeperking: verschillende technische benaderingen 

“Soft start”- en andere geluidsbeperkingssystemen kunnen worden toegepast om verstoring en verdringing te 

beperken en aantasting van het gehoor bij zeezoogdieren te voorkomen. 

Een soft start bij heiwerkzaamheden is bedoeld om de tijdens de aanleg geproduceerde niveaus van 

onderwatergeluid te beperken. Deze techniek komt erop neer dat de slagarbeid en de frequentie van de slagen 

gedurende 20 minuten of langer geleidelijk aan worden opgevoerd. Een soft start wordt in 

projectbeoordelingen soms omschreven als een verzachtende maatregel. Deze methode wordt gewoonlijk 

opgenomen op basis van “gezond verstand” (de redenering is dat dieren voldoende tijd krijgen om de 

onmiddellijke omgeving van de werkzaamheden te verlaten en zo schadelijke geluidsniveaus te vermijden), 

hoewel de doeltreffendheid van deze methode nog niet systematisch is bevestigd in studies (Bailey et al., 

2014). Een soft start is ook noodzakelijk uit technisch oogpunt, op zijn minst aan het begin van de 

heiwerkzaamheden, tot de palen gestabiliseerd zijn en er meer energie nodig is om in de bodem te dringen. 

In deze richtsnoeren worden een soft start en het geleidelijk aan opvoeren van het vermogen en de frequentie 

in wezen als ingebouwde standaardprocessen beschouwd. Als de benadering verder gaat dan wat uit 

technisch oogpunt noodzakelijk is, kan zij als een verzachtende maatregel worden beschouwd als eerst een 

beoordeling wordt uitgevoerd zonder toepassing van de maatregel. Hoe dan ook dienen dergelijke 

maatregelen zorgvuldig te worden gespecificeerd en beoordeeld. Dat is met name het geval wanneer er kleine, 

bijzonder gevoelige populaties aanwezig zijn, zoals de populaties bruinvissen in de Oostzee. Het is van 

cruciaal belang dat de werkzaamheid van alle gebruikte verzachtende maatregelen is aangetoond en dat de 

maatregelen als dusdanig geenszins schadelijk of problematisch zijn. 

Hoewel een soft start en het geleidelijk aan opvoeren van de heiwerkzaamheden het risico op gehoorletsel 

kunnen beperken, heerst er echter enige bezorgdheid dat zij de omvang van verstorings-/verdringingseffecten 

zouden kunnen vergroten. Dit zou kunnen gebeuren als de totale duur van de heiwerkzaamheden, en mogelijk 

ook de cumulatieve energie-input van het heien, toenemen (Verfuss et al., 2016). Dit risico kan echter worden 

beperkt door tijdsbeperkingen op te leggen (bv. zoals in Duitsland) en gebruik te maken van akoestische 

afschrikmiddelen. 

Twee voorbeelden van geluidsbeperkingssystemen zijn bellengordijnen en hydraulische hamers. Een 

bellengordijn bestaat uit een slang met sproei-openingen die op een afstand van meer dan 50 m van de 

heiwerkzaamheden rond de paal op de zeebodem wordt gelegd. Vervolgens wordt met behulp van 

compressoren lucht door de slang gejaagd, die via de openingen naar buiten komt. Daardoor ontstaat een 

gordijn van voortdurend opstijgende luchtbellen rondom de locatie van de werkzaamheden, dat het geluid 
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beperkt via verstrooiing en absorptie. Hydraulische hamers beschikken over een akoestisch ontkoppelde 

dubbelwandige isolerende behuizing met een met lucht gevulde tussenruimte138. 

Kader 6-13 De effecten op bruinvissen in Duitse wateren bestuderen 

Brandt et al. (2018) bestudeerden de effecten op bruinvissen van actieve geluidsbeperkingssystemen van de eerste 

generatie die werden toegepast bij de aanleg van 6 van de 7 windparken in de Duitse Bocht tussen 2010 en 2013. Tijdens 

projecten voor de aanleg van windparken na 2013 zakten de geluidsniveaus op 750 m afstand van de toegepaste 

geluidsbeperkingssystemen gewoonlijk tot onder de voorgeschreven drempel van 160 dB. De auteurs beschrijven een 

duidelijke gradiënt in de daling van het aantal gedetecteerde bruinvissen na heiwerkzaamheden, naargelang van het 

geluidsniveau en de afstand tot het heien. Bij heiwerkzaamheden waarbij geluidsbeperkingssystemen werden ingezet, 

verkortte de afstand waarop geen effect werd gemeten van 17 km tot 14 km, waaruit de auteurs concludeerden dat de 

toepassing van geluidsbeperkingssystemen tot een kleinere afname van het aantal gedetecteerde bruinvissen op alle 

afstanden leidde. De auteurs bevolen aan om nader onderzoek uit te voeren naarmate geluidsbeperkingssystemen 

verder worden ontwikkeld en verbeterd. Desalniettemin suggereert dit eerste bewijs (samen met andere publicaties zoals 

i) Nehls et al. (2015) voor heiwerkzaamheden; en ii) Koschinski en Kock (2009) voor het tot ontploffing brengen van niet-

ontploft oorlogsmateriaal (Koschinski en Kock meldden dat het gebied waarin verstoring van bruinvissen optrad met 

ongeveer 90 % kon worden verkleind)) dat geluidsbeperkingstechnieken momenteel de beste praktijk zijn wanneer er 

bezorgdheid bestaat over de effecten op zeezoogdieren ingeval het nodig is om heiwerkzaamheden uit te voeren of niet-

ontploft oorlogsmateriaal tot ontploffing te brengen. 

 

Dahne et al. (2017) meldde dat twee bellengordijnen het geluid met 7 à 10 dB dempen wanneer zij afzonderlijk worden 

gebruikt, en met 12 dB wanneer zij samen worden gebruikt. De demping was het meest uitgesproken boven 1 kHz, 

waarbij het geluid van het heien op grotere afstanden vergelijkbaar was met — of zachter was dan — het 

omgevingsgeluid. Dat geeft aan dat regelgeving inzake geluid niet alleen gebaseerd dient te zijn op breedbandniveaus, 

maar ook op frequentiegewogen geluidsniveaus, om ervoor te zorgen dat de verzachtende maatregelen doeltreffend zijn 

om de effecten op dieren te beperken en niet alleen om aan de wettelijke voorschriften te voldoen. 

 

De hierboven genoemde vooruitgang op het gebied van geluidsbeperkingstechnologie in de Duitse wateren werd 

aangedreven door de noodzaak te voldoen aan de nationale wettelijke voorschriften (BMU, 2013) van het zogeheten 

“schallschutz concept” of geluidsbeperkingsconcept voor de Duitse EEZ van de Noordzee. Die voorschriften leggen 

maximumdrempels op van 160 dB SEL en 190 dB Lpeak op 750 m afstand van de locatie van het heien (verbod op letsel 

en doden). Voorts houden zij in dat niet meer dan 10 % van de Duitse EEZ van de Noordzee aan een 

geluidsblootstellingsniveau van ≥ 140 dB (SEL) wordt onderworpen (verbod op verstoring) en dat tussen mei en augustus 

niet meer dan 1 % van het belangrijkste concentratiegebied voor bruinvissen aan een geluidsblootstellingsniveau van 

≥ 140 dB (SEL) wordt onderworpen (verbod op verstoring). 

 

Daarnaast geldt voor het heien van monopile-funderingen een tijdslimiet van 180 minuten en voor het heien van jacket-

funderingen een tijdslimiet van 140 min per paal, waarbij ook telkens afschrikmiddelen moeten worden gebruikt (zie ook 

Casestudy 6-6). 

 

Andere geluidsbeperkende maatregelen zijn beschreven in onderstaande punten (ACCOBAMS, 2019). 

• Hydrogeluiddempers: visnetten die zijn vastgemaakt aan kleine, met gas en schuim gevulde ballonnetjes 

die worden afgestemd op resonante frequenties. 

• Kofferdammen: een starre, stalen buis rondom de paal. Zodra de paal in de kofferdam is gestoken, wordt 

het water eruit gepompt. 

• IHC/NMS: een dubbellaags scherm gevuld met lucht. Tussen de paal en het scherm zit systeem dat 

meerdere lagen bellen van verschillende grootten injecteert. 

• Instelbaar resonatorsysteem: dit geluidsbeperkingssysteem, dat op helmholtzresonatoren is geïnspireerd, 

maakt gebruik van een eenvoudig inklapbaar raamwerk met rijen akoestische resonatoren met twee 

vloeistoffen (lucht en water). 

 

                                                      

138 Meer informatie kan uit een Duitse workshop uit 2018 worden gehaald, zie https://www.bfn.de/en/activities/marine-
nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html


 

Richtsnoeren betreffende windenergieprojecten en EU-natuurwetgeving 196  

6.5.3.6 Bewaking van uitsluitingszones: visuele en akoestische waarnemingen 

De afbakening en bewaking van uitsluitingszones kan verstorings- en verdringingseffecten beperken en 

aantasting van het gehoor bij zeezoogdieren voorkomen. 

Bewaking is een vaak toegepaste maatregel en houdt in dat zeezoogdierwaarnemers wordt opgedragen een 

zone rondom de geluidsbron gedurende ten minste 30 minuten visueel — en vaak ook akoestisch — te 

monitoren. Dit om in de mate van het mogelijke te verzekeren dat er geen zeezoogdieren (en mogelijk ook 

andere beschermde soorten zoals zeeschildpadden) aanwezig zijn voordat wordt met het heien wordt gestart 

of voordat niet-ontploft oorlogsmateriaal tot ontploffing wordt gebracht. Deze zone kan op een vaste afstand 

van de bron (bv. 500 m) worden afgebakend of op de verwachte ontvangen geluidsniveaus worden gebaseerd. 

In gebieden waar de zee in de uitsluitingszone meer dan 200 m diep is, dient de waarnemingstijd ten minste 

120 minuten te bedragen om de kans op detectie van diep duikende soorten te vergroten (ACCOBAMS, 
2007). De uitsluitingszone moet de geluidsblootstelling op korte afstand beperken en dieren beschermen 

tegen direct fysiek letsel. Het helpt waarschijnlijk niet om de gedragsreacties over langere afstanden te 

beperken, aangezien er in verder afgelegen gebieden waarschijnlijk nog steeds verstoring zal optreden. 

Er zij op gewezen dat de doeltreffendheid beperkt kan worden door: i) slechte weersomstandigheden en 

duisternis (die beide de visuele waarneming beperken); ii) factoren zoals de beperkte voortplanting van de 

geluiden van sommige soorten, zoals de bruinvis (gewoonlijk niet meer dan 200 m voor deze soort); en iii) het 

feit dat de soorten vinpotigen die relevant zijn voor de meeste beoordelingen van windenergie op zee in het 

algemeen geen geluiden produceren. 

6.5.3.7 Afschrikking: akoestische afschrikmiddelen 

Afschrikmaatregelen kunnen verstorings- en verdringingseffecten beperken en aantasting van het gehoor 

voorkomen. 

Apparaten om zeehonden af te schrikken worden reeds lang toegepast om zeehonden te verjagen bij 

viskwekerijen. Zij kunnen echter ook nuttig zijn om het risico op letsel voor zeehonden en walvisachtigen te 

beperken tijdens de aanleg van windparken. Bij de aanleg van windparken worden zeehond-afschrikapparaten 

meestal “akoestische afschrikmiddelen” of “akoestische risicobeperkingsapparaten” genoemd. Een 

zeehondverschrikker produceert een onderwatergeluid dat door de doelsoort als onaangenaam wordt ervaren, 

maar geen letsel veroorzaakt, en de dieren daardoor ontmoedigt om dichterbij te komen. Deze apparaten 

kunnen mogelijk worden gebruikt om individuen tijdelijk te verdringen uit gebieden waar schadelijke 

geluidsniveaus kunnen optreden vanwege activiteiten zoals heien of het tot ontploffing brengen van niet-

ontploft oorlogsmateriaal (zie ook Casestudy 6-6). 

Dahne et al. (2017) beschrijft het gebruik van een akoestisch afschrikapparaat om bruinvissen te beschermen 

tegen gehoorverlies door geluid van heiwerkzaamheden. De auteurs stelden vast dat de zeehondverschrikker 

een sterke reactie uitlokte, en kaarten aan dat deze reactie mogelijk sterker kon zijn dan de reactie op het 

geluid van de heiwerkzaamheden zelf bij gebruik van bellengordijnen. Dat wijst erop dat er redenen zijn om 

de specificaties van dergelijke akoestische afschrikmiddelen opnieuw te evalueren. Soortgelijke zorgen 

werden geuit door Verfuss et al. (2016). 

Akoestische afschrikmiddelen beperken de gedragseffecten niet, maar beperken enkel de directe fysieke 

effecten. Dat volstaat niet om de nadelige effecten op bedreigde populaties, zoals de bruinvissen in de Belten 

of de Oostzee, te beperken. Het volstaat al helemaal niet wanneer het resultaat is dat de dieren van primaire 

habitats naar secundaire habitats worden verdrongen. Pingers139 garanderen echter niet dat alle bruinvissen 

het desbetreffende gebied zullen verlaten, en het gebruik van pingers volstaat dus evenmin om te garanderen 

dat individuele bruinvissen de fysieke effecten van het bouwlawaai zullen ontlopen. 

                                                      

139 Pingers zijn toestellen die walvisachtigen waarschuwen voor de aanwezigheid van netten (ze worden het vaakst 
gebruikt bij drijfnetten), in plaats van afschrikmiddelen die tot vermijding leiden omdat de dieren ze onaangenaam 
vinden. 
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Op basis van deze feiten is dan ook duidelijk dat maatregelen geen onnodige verstorings-/verdringingseffecten 

mogen toevoegen en dat het gebruik van akoestische afschrikmiddelen evenredig moet zijn en terdege moet 

worden gemotiveerd. 

Casestudy 6-6 Beperking van geluidseffecten van heiwerkzaamheden op zeezoogdieren, Duitsland 

Het Federale Agentschap voor Zeevaart en Hydrografie (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) heeft 

verschillende technische normen opgesteld inzake het effect van geluid op zeezoogdieren en studies tot staving daarvan. 

Het standaardonderzoek van het BSH naar de effecten van windturbines op zee op het mariene milieu (StUK 4) bevat 

vier van die normen: 

 instructies voor het monitoren van onderwatergeluid; 

 windparken op zee — voorspellingen voor onderwatergeluid, minimumvoorschriften voor documentatie; 

 specificaties voor de kwantitatieve bepaling van de doeltreffendheid van geluidsbeperkingssystemen; 

 een studie om de ijking te evalueren van C-PODS-apparaten (apparaten die luisteren naar door zeezoogdieren 

geproduceerde geluiden) die worden gebruikt om bruinvissen op te sporen (uitsluitend beschikbaar in het Duits). 

 

Nadat hun vergunning is goedgekeurd door de overheid, moeten de exploitanten van windenergie op zee een 

geluidsbeperkingsplan ontwikkelen en indienen, waarin zij rekening houden met: i) de meest geavanceerde methoden 

voor de technische beperking van geluid; ii) de kenmerken van het gebied en het project; en iii) de resultaten van O&O 

en eerdere ontwikkelingen. Zes maanden voordat de aanleg van start gaat, moet een geluidsbeperkingsplan met een 

gedetailleerde omschrijving van de toegepaste geluidsbeperkingsmaatregelen aan de autoriteiten worden voorgelegd. 

 

De volgende geluidsbeperkingstechnieken behoren in Duitsland tot de standaardprocedures140. 

• Voordat de heiwerkzaamheden starten, moeten bruinvissen actief worden verjaagd uit het gebied waar de 

werkzaamheden zullen plaatsvinden, zelfs als daar een tijdelijke verstoring voor nodig is. 

• Ontwikkelaars mogen niet met de aanleg beginnen als er in een straal van 750 m bruinvissen aanwezig zijn; zij 

mogen de werkzaamheden pas aanvatten nadat zij met behulp van een C-POD hebben aangetoond dat de 

afschrikmaatregel(en) heeft (hebben) gewerkt (deze C-POD detecteert de geluiden (“kliks”) die bruinvissen maken). 

• Voor het afschrikken van bruinvissen worden twee verschillende systemen gebruikt (zeehondverschrikkers of 

soortgelijke systemen). 

• Erkend wordt dat deze afschrikmiddelen voor onnodige verstoring van het mariene milieu zouden kunnen zorgen. 

• Aan het begin van de heiwerkzaamheden moet de geluidsintensiteit langzaamaan worden opgevoerd zodat de 

zoogdieren zich bewust kunnen worden van de werkzaamheden en het gebied waar de werkzaamheden 

plaatsvinden kunnen verlaten voordat de geluidsniveaus letsel kunnen veroorzaken. 

• Gedurende de aanlegfase mag het geluidsniveau binnen 750 m van de geluidsbron de grenzen van 160 dB SEL 

en 190 dB Lpeak niet overschrijden. 

• De effectieve tijd om een monopile tot op de beoogde diepte te heien, mag niet meer dan 180 minuten bedragen, 

en niet meer dan 140 minuten per paal voor jacket-funderingen. 

• Gebruik van een (dubbel) bellengordijn. Dit is een systeem van geperforeerde slangen of leidingen die op de 

zeebodem in een cirkel om de heilocatie heen worden gelegd. De lucht die uit de openingen ontsnapt, vormt een 

gordijn van opstijgende bellen in het water dat het voortgebrachte geluid weerkaatst of dempt. 

 

Zoals samengevat door Verfuss et al. (2016) mag bovendien nooit meer dan 10 % van de Duitse EEZ in de Noordzee 

tegelijkertijd gevolgen ondervinden van het geluid van heiwerkzaamheden van alle verschillende windparkprojecten. Om 

het totale cumulatieve getroffen gebied te berekenen, moeten alle getroffen gebieden worden gecombineerd voor alle 

projecten waar op dat moment funderingen worden aangelegd. De ruimtelijke drempel van 10 % was gebaseerd op de 

aanname dat de door het heien veroorzaakte gedragsverstoring tijdelijk is en dat bruinvissen uiteindelijk zullen terugkeren 

naar het gebied waaruit ze verdrongen zijn. Er wordt evenwel een ruimtelijke drempel van 1 % gehanteerd: i) voor 

gebieden met een hoge dichtheid aan bruinvissen; en ii) tijdens het voortplantings- en het paarseizoen van mei tot 

augustus, wanneer verstoring een groter effect kan hebben op de levensstatistieken van bruinvissen. Voor 

specialebeschermingszones (SBZ’s) worden deze ruimtelijke drempels gemeten in verhouding tot de grootte van het 

beschermde gebied en niet de gehele EEZ (d.w.z. dat in de Noordzee minder dan 10 % van een SBZ mag worden 

getroffen door het geluid van heiwerkzaamheden, terwijl van mei tot augustus slechts 1 % mag worden getroffen). 

Bron: 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-

offshore-wind-turbines-marine-

environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareene

rgien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf  

                                                      

140 https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Projekte/Erfahrungsbericht-Rammschall.html 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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6.6 Andere soorten 

6.6.1 Inleiding 

Potentiële effecten op planten, algen en ongewervelden worden gewoonlijk beschouwd in verhouding tot hun 

habitats (hoofdstuk 6.2). De gevoeligheid van mariene habitats wordt daarentegen gedeeltelijk beschreven 

aan de hand van factoren zoals de weerstand en de veerkracht van de bijbehorende en kenmerkende soorten. 

In dit hoofdstuk is evenwel nadere informatie opgenomen omdat de effecten op deze receptoren gevolgen 

kunnen hebben voor groepen zoals zeezoogdieren of zeevogels indien hun foerageergedrag bijvoorbeeld 

significant wordt beïnvloed. 

Dit hoofdstuk bevat tevens informatie over de waarschijnlijk significante effecten op vleermuizen voor zover 

die effecten zich voordoen in het mariene milieu. 

6.6.2 Typen effecten 

6.6.2.1 Planten en algen 

De enige plantensoorten die specifiek in verband worden gebracht met habitattypen uit bijlage I zijn Zostera 

marina, Zostera noltii, Cymodocea nodosa en Posidonia oceanica (Posidonia-velden, Posidonion 

oceanicae)141. 

Andere soorten zeegrassen kunnen kwetsbaar zijn voor habitatverlies en verstoringseffecten als zij aanwezig 

zijn in de onmiddellijke omgeving van windparken op zee. Doordat zij ondiepe wateren nodig hebben waar 

zonlicht doordringt, treedt wisselwerking tussen zeegras en windenergieprojecten op zee waarschijnlijk vaker 

op bij exportkabeltrajecten dan in gebieden met windparken. Bij Middelgrunden, een windpark op zee in 

ondiepe wateren van de Öresund-straat Denemarken, waren echter zeegrasvelden (Zostera marina) aanwezig 

voor de aanleg van het windpark. Uit monitoring van die velden bleek dat de zeegrasbedekking drie jaar na 

de plaatsing van de windturbines niet was aangetast, wat erop wijst dat de aanleg van het windpark (met 

inbegrip van het baggeren en de plaatsing van gravitaire voeten) geen nadelig effect had gehad (Hammar et 

al., 2016). 

Van zeealgen wordt vaak gemeld dat zij de nieuwe structuren die de funderingen van windparken koloniseren, 

in het bijzonder in de Noordzee waar harde intergetijdesubtraten zeldzaam zijn. Gelijkwaardige habitats 

werden reeds verschaft door de offshore olie- en gasindustrie, maar funderingen van windparken zijn talrijker 

(Dannheim et al., 2019). Een dergelijke kolonisering draagt bij aan een grotere structurele en biologische 

diversiteit, wat mogelijk tot een rifeffect kan leiden (zie ook kader 6-1), zoals hieronder nader wordt toegelicht 

met betrekking tot kolonisering door ongewervelden. 

6.6.2.2 Ongewervelden 

Voor mariene ongewervelden biedt de infrastructuur voor de ontwikkeling van windenergie nieuwe harde 

substraten boven en onder de waterlijn waarop zij zich kunnen vasthechten. Dit rifeffect kan in sommige 

gevallen de diversiteit doen toenemen, al blijkt uit sommige studies ook een mogelijk risico dat dit de 

verspreiding van uitheemse invasieve soorten in de hand zou werken (Inger et al., 2009). 

Ongeacht de netto biodiversiteitswinst kan een verandering in een habitat of soortengemeenschap echter nog 

steeds nadelige gevolgen hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied in 

kwestie. De ontwikkeling van windenergie op zee moet daarom altijd aan een passende beoordeling worden 

onderworpen. 

Temperatuurstijgingen rond kabels hebben eveneens de aandacht getrokken vanwege hun effect op benthos. 

De exploitatie van onderzeese stroomkabels wekt warmte op, die het plaatselijke sediment verwarmt. Hoe 

sterk het sediment opwarmt, is afhankelijk van de kenmerken van de kabels, de vervoerde stroom, de diepte 

waarop de kabel is ingegraven en de kenmerken van het sediment (Ospar, 2009). De opgewekte warmte 

                                                      

141 Zie EU-handleiding voor de interpretatie van habitats: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf 
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wordt snel weggevoerd door het zeewater. De effecten in ondiepe sedimentlagen, waar kabels minstens 1 m 

diep worden ingegraven en waar voldoende warmte-uitwisseling plaatsvindt met het bovenliggende 

waterlichaam, zullen daardoor verwaarloosbaar zijn. Dat betekent dat epifauna, en ondiepe infauna in de 

eerste centimeters sediment, niet zullen worden blootgesteld aan significante temperatuursveranderingen. De 

meeste bentische dieren houden zich op in de bovenste 5-10 cm van de zeebodem in open water en de 

bovenste 15 cm van de zeebodem in intergetijdegebieden waar eventuele temperatuurstijgingen klein zullen 

zijn, voor zover de kabel diep genoeg is ingegraven (Petersen en Malm, 2006; Meissner en Sordyl, 2006). 

Sommige dieren, zoals de Noorse kreeft, graven zich dieper in de zeebodem in, hoewel het totale 

habitatgebied dat aan opwarming onderhevig is, waarschijnlijk erg beperkt zal zijn. 

6.6.2.3 Vleermuizen 

De in hoofdstuk 0 vermelde UNEP/EUROBATS-richtsnoeren (Rodrigues et al., 2015) zijn eveneens van 

toepassing op windparken op zee. In het offshore-milieu gelden echter aanzienlijke aanvullende uitdagingen 

en onzekerheden, die hieronder zijn uiteengezet. De informatie in dit hoofdstuk is relevant voor 

vleermuissoorten in bijlage II en bijlage IV, en daarnaast wordt ook gekeken naar trekkende soorten die aan 

een hoger risico zijn blootgesteld (met name de ruige dwergvleermuis in de Noordzee, die niet is opgenomen 

in bijlage II; zie Lagerveld et al., 2017). 

Net zoals bij installaties op het land moeten ter ondersteuning van een passende beoordeling 

referentiegegevens worden met behulp van: i) de beste onderzoeksmethoden, zoals beschreven in Rodrigues 

et al. (2015); en ii) eventuele relevante nationale of regionale richtsnoeren. Bij de onderzoeken moet een 

ruimere invloedssfeer worden beschouwd, die zowel de voorgestelde infrastructuur op het land en op zee 

behelst als de potentiële trekroutes. Een overzicht van de typische vereisten voor referentie-onderzoek is te 

vinden in Kader 6-14. 

Kader 6-14 Voorbeelden van referentiemetingen op zee (naar Rodrigues et al., 2015) 

• Het gebruik van handmatige vleermuisdetectoren bij onderzoeken op proefstroken of op specifieke punten, zoals 

regelmatige nachtelijke veerverbindingen door of in de nabijheid van een plan- of projectgebied. 

• Het gebruik van automatische detectoren op infrastructuur op zee waar mogelijk (bv. booreilanden, meteomasten, 

boeien enz.). 

• Het gebruik van bestaande radars waar mogelijk. 

 

Bij onderzoeken moet de volledig cyclus van de vleermuisactiviteit gedurende het jaar in aanmerking worden genomen 

en moet informatie worden verzameld over het roesten (voortplanten, paren/uitzwermen, overwinteren), foerageren en 

trekken. Het is bijzonder belangrijk dat bij onderzoeken naar voorstellen voor ontwikkeling op zee wordt nagegaan hoe 

groot de kans is dat de trekroutes van vleermuizen samenvallen met de infrastructuur op zee. 

 

De belangrijkste soorten gevolgen voor vleermuizen van de ontwikkeling van windenergie op zee zijn 

samengevat in Kader 5-6 en Tabel 5-4. Voor de ontwikkeling van windenergie op zee heeft het sterfterisico 

door directe botsingen of barotrauma een extra grensoverschrijdende dimensie, aangezien vleermuizen soms 

honderden kilometers van de desbetreffende infrastructuur op zee verblijven. 

Kader 6-15 geeft een overzicht van de uitdagingen en onzekerheden bij het identificeren en beoordelen van 

significante effecten op vleermuizen. Deze uitdagingen en onzekerheden kunnen het noodzakelijk maken om 

aanvullende referentiegegevens te verzamelen of het voorzorgsbeginsel toe te passen. Om de effecten van 

potentiële extra sterfte op zee te beoordelen, moet de populatiegrootte van de vleermuizen bekend zijn — of 

kunnen worden geraamd — evenals het aandeel van de populatie dat de zee overtrekt. Potentieel relevante 

soorten zijn de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), de rosse vleermuis (Nyctalus noctula) en de 

tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus). Bij één studie (Limpens et al., 2017)142 werd getracht een 

prototype schatter te ontwikkelen om trekkende populaties vleermuizen te ramen. De schatter werd vanwege 

de beperkte gegevens alleen toegepast op de ruige dwergvleermuis. Hoewel het model voor vleermuizen die 

                                                      

142 Migrating bats at the southern North Sea - Approach to an estimation of migration populations of bats at the southern 
North Sea, Limpens, H.J.G.A., S. Lagerveld, I. Ahlén, et al. (2016/2017) Technisch verslag Zoogdiervereniging in 
samenwerking met Wageningen Marine Research. 
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de zuidelijke Noordzee overstaken een voorlopige raming van ruwweg 40 000 individuen gaf, lag het bereik 

tussen 100 en 1 000 000 individuen (meerdere ordes van grootte hoger) — en de bronpopulaties zijn nog 

steeds niet bekend. 

Kader 6-15 Belangrijke uitdagingen bij het beoordelen van waarschijnlijk significante effecten en 
vleermuizen 

Migratie 

• De empirische gegevens over trekvluchten op zee zijn beperkt. Zelfs als er gegevens worden verzameld, gebeurt 

dat gewoonlijk op een te kleine schaal om trekkende vleermuizen te detecteren. 

 

Botsingen 

• Er zijn beperkte empirische gegevens beschikbaar over: i) trekvluchten op zee; of ii) bewijs van botsingen op zee 

en barotrauma — de methoden voor het verzamelen van gegevens worden nog ontwikkeld (bv. Lagerveld et al., 

2017). 

• Het monitoren van botsingen op zee brengt aanzienlijke uitdagingen met zich. 

 

Barrière-effect 

• Het cumulatieve barrière-effect op over lange afstanden trekkende soorten veroorzaakt door het feit dat zij 

langsheen hun trekroutes meerdere windparken op zee moeten vermijden, is nog niet bestudeerd (Willsteed et al., 

2018). 

 

6.6.3 Mogelijke verzachtende maatregelen 

6.6.3.1 Planten, algen en ongewervelden 

Er is geen informatie beschikbaar over verzachtende maatregelen om significante effecten op planten, algen 

en ongewervelden te voorkomen of te beperken. De verzachtende maatregelen voor habitats uit hoofdstuk 6.2 

zouden ook van nut kunnen zijn om deze groepen te beschermen. 

6.6.3.2 Vleermuizen 

Vanwege de beperkte empirische gegevens over de aanwezigheid van vleermuizen en hun gedrag op zee 

(zie kader 6-14), is in de sector voor windenergie op zee veel minder ervaring opgedaan met verzachtende 

maatregelen voor vleermuizen dan op het land. Micrositing en infrastructuurontwerp zouden doeltreffende 

maatregelen kunnen zijn voor trekkende vleermuizen op zee, maar er is momenteel geen bewijs dat dit 

ondersteunt. De toepassing van hogere startsnelheden143 — en het beperken van de rotatie van de wieken 

onder de startsnelheid — zouden een doeltreffende maatregel zijn voor trekkende vleermuizen op zee (net als 

op het land). De reden daarvoor is waarschijnlijk dat de belangrijkste factor die voorspelt of er in de herfst ruige 

dwergvleermuizen voorkomen op zee en aan de kust, lage tot matige windsnelheden lijken te zijn. Er is 

onderzoek verricht om te bepalen wat de meest passende milieuparameters zijn voor de ontwikkeling van 

algoritmen voor outputbeperking (Lagerveld et al., 2017). Casestudy 3-2 geeft een voorbeeld van instructies 

voor outputbeperking van windparken op zee in Nederland om het botsingsrisico voor vleermuizen te 

beperken. 

6.7 Ontmanteling en repowering 

6.7.1 Ontmanteling 

Ontmanteling is het proces waarbij alle windenergie-infrastructuur of een gedeelte daarvan wordt verwijderd 

en de habitat wordt hersteld in de door de bevoegde nationale instantie opgelegde toestand. Ontmanteling 

kan ook op individuele turbines of groepen turbines worden toegepast als maatregel om aanhoudende effecten 

te beperken in het kader van een plan voor aanpassingsgericht beheer (zie hoofdstuk 7) of ten gevolge van 

een evaluatie van een bevoegde instantie. 

                                                      

143 Startwindsnelheden voor windturbines 
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Ontmanteling kan nadelige effecten hebben voor het rifeffect (zie 6.5.2.1). Bij de ontmanteling moet daarom 

een zorgvuldige afweging worden gemaakt van de voor- en de nadelen van het achterlaten van bepaalde 

infrastructuur, zoals voeten van funderingen van windturbines of steenbestorting, die voordelen met zich 

kunnen brengen voor zeezoogdieren. Daartegenover staat dat de ontmanteling van windturbines of 

windparken voor zeevogels of trekvogels uitsluitend positieve gevolgen zal hebben. 

Tot op vandaag zijn er nog maar weinig windparken op zee ontmanteld. 

6.7.2 Repowering 

Repowering biedt een andere mogelijkheid om het botsingsrisico, de verdringingseffecten en de barrière-

effecten te beperken. Bij repowering worden bestaande turbines verwijderd en nieuwe turbines gebouwd, die 

vaak groter zijn en een hogere capaciteit hebben. Daardoor worden er bij repowering-projecten gewoonlijk 

minder turbines gebruikt dan in het oorspronkelijke windpark en worden de bestaande funderingen of nieuwe 

funderingen gebruikt. Zowel microsituering als de invloed van infrastructuurontwerp kunnen worden 

onderzocht om te verzekeren dat het ecologische risico van de ontwikkeling laag blijft. 

Tot op vandaag hebben er nog geen windparken op zee repowering ondergaan. Er bestaat dan ook geen 

bewijs omtrent het gebruik en de doeltreffendheid van de maatregelen die bij repowering worden toegepast 

om waarschijnlijk significante effecten te beperken. 
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7. MONITORING EN AANPASSINGSGERICHT BEHEER 

7.1 Monitoring 

7.1.1 Inleiding 

Monitoring is van essentieel belang om te verzekeren dat: i) de wetenschappelijke basis van de conclusies 

van een passende beoordeling op de lange termijn overeind blijft; en ii) eventuele maatregelen om significante 

effecten te voorkomen en/of te beperken, doeltreffend blijven. Alvorens de toestemming voor uitvoering van 

een project kan worden verleend, moet op basis van een passende beoordeling met redelijke 

wetenschappelijke zekerheid worden geconcludeerd dat nadelige effecten op de integriteit van het gebied 

kunnen worden uitgesloten. Er moet echter worden onderkend dat de wetenschappelijke kennis en de feiten 

op eender welk moment beperkt “houdbaar” zijn. Er bestaat nog steeds onzekerheid over: i) cumulatieve 

effecten (zie hoofdstuk 3.4); ii) de effecten van klimaatverandering op de biodiversiteit en de werking van 

ecosystemen; en iii) andere potentiële veranderingen in het milieu. Gezien die onzekerheid is monitoring een 

essentieel instrument om te verzekeren dat eventuele significante effecten tijdig kunnen worden vastgesteld 

en dienovereenkomstig kunnen worden beheerd. Er kunnen om verschillende redenen onverwachte effecten 

optreden. Zo kunnen dergelijke effecten worden geïdentificeerd nadat bij een beoordeling is vastgesteld dat 

er geen significant effect is, omdat er nieuwe wetenschappelijke gegevens naar voren zijn gekomen. Ook 

kunnen de staat van instandhouding en/of de milieuomstandigheden aldus zijn gewijzigd dat een effect dat 

voordien niet significant werd geacht, dat nu wel is. 

In sommige lidstaten zijn voorschriften en normen voorhanden voor monitoring. Deze voorschriften en normen 

zijn verplicht in het kader van een MEB en worden beschouwd als voorbeelden van goede praktijken die 

andere landen kunnen volgen (Brownlie en Treweek, 2018; IFC, 2012). 

Kader 7-1 De MEB-richtlijn (2014/52/EU) 

“De lidstaten moeten ervoor zorgen dat verzachtende en compenserende maatregelen worden uitgevoerd en dat 

passende procedures voor de monitoring van aanzienlijke nadelige milieueffecten ten gevolge van de bouw en exploitatie 

van een project worden vastgesteld, onder meer om onvoorziene aanzienlijke nadelige effecten te identificeren teneinde 

passende corrigerende maatregelen te kunnen nemen. Deze monitoring mag niet overlappen, noch worden opgelegd 

bovenop andere op grond van de Unie- en nationale wetgeving vereiste monitoring.” (overweging 35) 

 

Verschillende internationale organisaties hebben reeds gewezen op de noodzaak van monitoring en 

aanpassingsgericht beheer in de context van biodiversiteit en infrastructuurontwikkeling. Alleen op basis van 

wetenschappelijk onderbouwde monitoringgegevens kunnen het ontwerp en de uitvoering van plannen of 

projecten, met inbegrip van maatregelen om significante effecten te voorkomen of te beperken, in de loop der 

tijd worden aangepast om ervoor te zorgen dat zij op de lange termijn relevant blijven. Dat wordt 

“aanpassingsgericht beheer” genoemd. 

Kader 7-2 Voorbeelden die de noodzaak van monitoring en aanpassingsgericht beheer duidelijk 
maken 

Gezien de complexiteit van het voorspellen van de gevolgen van een project voor de biodiversiteit en 

ecosysteemdiensten op de lange termijn, dient de cliënt te kiezen voor een aanpassingsgericht beheer waarbij de 

uitvoering van verzachtende en beheersmaatregelen gedurende de levenscyclus van het project wordt afgestemd op 

veranderende omstandigheden en op de resultaten van de monitoring. 

 

Zie: IFC Guidance Note 6 Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources. 

 

Een van de functies van monitoring in de context van beheersplanning is te meten hoe doeltreffend het beheer is. Het is 

van essentieel belang om te weten en aan andere te kunnen aantonen dat de doelstellingen worden verwezenlijkt. 

Monitoring moet dan ook als integraal onderdeel van beheer en planning worden gezien. De monitoring moet zo worden 

opgezet dat veranderingen in het ecologische karakter van het gebied kunnen worden geïdentificeerd en beheerd. 

 

Zie: Ramsar Handbook 18: Managing wetlands. 
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De verzameling van monitoringgegevens over zowel eventuele vastgestelde nadelige effecten als de 

doeltreffendheid van verzachtende maatregelen komt tegemoet aan bredere maatschappelijke behoeften. 

Monitoring en gegevensverzameling kunnen de nodige kennis aanreiken om de onzekerheden weg te nemen 

bij de uitrol van windparken met een laag ecologisch risico. 

Vaak bestaat er geen standaardaanpak voor monitoring. Dat maakt het moeilijk om bevindingen te vergelijken. 

Bovendien worden de bevindingen van monitoring zelden opgeslagen in openlijk toegankelijke, centrale 

gegevensregisters. Er is dan ook heel wat potentieel om het gebruik van monitoringgegevens van operationele 

windparken te verbeteren, om zowel de effectbeoordelingen als het vergunningsproces voor nieuwe 

windparken te onderbouwen. 

Onderstaande casestudy’s geven enkele voorbeelden van strategische monitoring om de uitdagingen met 

betrekking tot een optimaal gebruik van monitoringgegevens te overwinnen. 

7.1.2 Monitoring en de ontwikkeling van windenergie 

Monitoringprogramma’s dienen een soortgelijke set indicatoren te omvatten als de indicatoren die worden 

gebruikt voor de verzameling van referentiegegevens alvorens een plan of project voor de ontwikkeling van 

windenergie wordt opgesteld. De opzet van het monitoringprogramma dient in aanmerking te worden genomen 

tijdens de planning van het verzamelen van referentiegegevens zodat beide processen reeds in een vroege 

fase van het plan of project kunnen worden geharmoniseerd. 

Een goed opgezet BACI-model (“before-after-control-impact”) (GP Wind, 2012) blijft een van de beste 

modellen voor milieumonitoringprogramma’s (Smokorowski en Randall, 2017). Het BACI-model schrijft voor 

dat (voor de ontwikkeling van start gaat — “before”) met behulp van een standaardmethode 

referentiegegevens worden verzameld in het gebied dat waarschijnlijk invloed zal ondervinden van het plan of 

project en in een of meer controlegebieden die niet worden getroffen door het plan of project. Vervolgens 

moeten, idealiter met behulp van dezelfde methode, gegevens worden verzameld in het gebied van het plan 

of het project waar de effecten meetbaar zijn (“after”). Door de gegevensverzameling tussen plan- of 

projectgebieden en controlegebieden te synchroniseren, kan de vergelijkbaarheid worden verbeterd. 

Net zoals de verzameling van de referentiegegevens moet de monitoring worden opgezet met behulp van een 

standaardaanpak voor gegevensverzameling en statistische analyse die passend is voor de habitats of soorten 

in kwestie. Om de bredere maatschappelijke doelstellingen van de monitoring te verwezenlijken, is het ook 

belangrijk dat de monitoringprogramma’s in de ruimte en de tijd worden gecoördineerd. Dat kan worden 

verwezenlijkt door te verzekeren dat de monitoringprogramma’s op strategisch niveau worden opgesteld bij 

de beoordeling van de ruimtelijke plannen voor toekomstige projecten voor de ontwikkeling van windenergie 

(zie Casestudy 7-1). Kader 7-3 bevat een korte checklist met de belangrijkste punten waarmee rekening moet 

worden gehouden bij de monitoring. 

Er zij op gewezen dat de monitoringmethoden voor windparken op zee hoofdzakelijk gebaseerd zijn op 

ervaringen en kennis opgedaan in de Noordzee en de Oostzee. Dat betekent dat deze methoden niet zonder 

meer kunnen worden toegepast op toekomstige projecten in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee; 

voorzichtigheid is hierbij geboden, en mogelijk zijn er enige aanpassingen nodig (gezien de verschillende 

soorten en biogemeenschappen in het algemeen). Voorbeelden van monitoring bij de ontwikkeling van 

windenergie op zee zijn te vinden in Casestudy 7-4 en Casestudy 7-5. 

Kader 7-3 Monitoringchecklist 

• Worden alle in de passende beoordeling en/of MEB van het plan of project geïdentificeerde significante effecten 

(positief en negatief) aangepakt in het monitoringprogramma? 

• Kunnen de maatstaven die worden gemonitord op een kosteneffectieve manier biologisch nuttige en relevante 

informatie aanleveren? 

• Omvat het monitoringprogramma maatstaven om de uitvoering en doeltreffendheid van verzachtende maatregelen 

te meten? Is de monitoringfrequentie geschikt om de uitvoering en doeltreffendheid te meten? 

• Is het monitoringprogramma zo opgezet dat het voldoende statistische nauwkeurigheid verzekert om een 

aanpassingsgericht beheer van de verzachtende maatregelen van het project te ondersteunen? 

• Is er een mogelijkheid om consequent gegevens te verzamelen voor verschillende gebieden teneinde de 

doeltreffendheid in het licht van klimaatverandering te beoordelen? 
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• Zijn er voldoende middelen toegewezen aan het monitoringprogramma? Wie zorgt voor die middelen? Gedurende 

hoe lang? 

Bron: naar CSBI, 2015. 

 

Casestudy 7-1 Studies vóór en na de aanleg inzake de effecten op vogels van het Storrun-windpark 
in het Noordelijke Gebergte in Zweden 

Een goed voorbeeld van monitoring is het Storrun-windpark, dat 15 turbines van 2,5 MW in Oldfjällen omvat. Storrun was 

het eerste grote windpark dat werd aangelegd in het Noordelijke Gebergte in Zweden, nabij het meer van Övre Oldsjön 

en in de buurt van twee Natura 2000-gebieden. 

 

De overheid verleende de bouwvergunning op voorwaarde dat er uitvoerige veldonderzoeken en referentieonderzoeken 

zouden worden verricht om de effecten van het windpark op vogels te onderzoeken. Er werden intensieve 

monitoringstudies vóór en na de aanleg verricht aan de hand van een controlegebied, waardoor de situatie voor en na 

de ontwikkeling kon worden vergeleken. Uit de resultaten bleek dat het windpark in Storrung over het algemeen weinig 

gevolgen had voor de plaatselijke vogels. De resultaten bevestigden echter ook eerdere aannamen dat hoendersoorten 

zoals de moerassneeuwhoen met de maststructuur in botsing komen. 

 

De financiering van deze monitoringstudies werd gepland via een onderzoeksprogramma van de overheid, dat bedoeld 

was om wetenschappelijke kennis te vergaren en te verschaffen over de gevolgen van windenergie voor mens en natuur. 

De resultaten tonen eens te meer aan dat verzachtende maatregelen nodig zijn als de ontwikkeling van windparken in 

berggebieden zou worden voortgezet. 

Bron: Naturvärdsverket rapport 6546 — Excerptenboek (2013) Studies vóór en na de aanleg inzake de effecten op vogels 

van het Storrun-windpark in het berggebied Jämtland, Zweden. 

 

Monitoringregelingen die meerdere windparken betreffen, bieden nog meer informatie. Het voordeel van 

monitoringregelingen is dat zij een uitgebreide gegevensbank tot stand helpen brengen die voldoende 

informatie verschaft om de doeltreffendheid van verzachtende maatregelen te beoordelen. Een uitgebreide 

gegevensbank kan ook meer gedetailleerde informatie verschaffen over zaken als de gemiddelde sterfte bij 

botsingen met vogels en vleermuizen. Hieronder worden twee voorbeelden gegeven van monitoringregelingen 

die meerdere windparken betreffen. Casestudy 7-2 beschrijft de nationale richtsnoeren voor de uitvoering van 

monitoring van de gevolgen van projecten voor de ontwikkeling van windenergie voor vogels en vleermuizen 

in Frankrijk. Casestudy 7-3 omschrijft een uit hoofde van LIFE gefinancierd project van het Renewable Grid 

Initiative (RGI) inzake een beter gebruik en meer transparantie van de door transmissiesysteembeheerders 

(TSB’s) verzamelde gegevens over vogels. 

Casestudy 7-2 Monitoringprotocol in Frankrijk 

Het Ministerie voor Ecologische Transitie in Frankrijk heeft nationale richtsnoeren ontwikkeld voor de uitvoering van de 

monitoring van projecten voor de ontwikkeling van windenergie met betrekking tot vogels en vleermuizen. De 

belangrijkste doelstellingen zijn: 

• het beoordelen van de werkelijke effecten (met betrekking tot de botsingsslachtoffers) en de doeltreffendheid van 

verzachtende maatregelen; 

• voldoende gegevens verzamelen van verschillende windparken om de gemiddelde sterftecijfers voor vogels en 

vleermuizen te berekenen; 

• grote hoeveelheden gegevens verzamelen op nationaal niveau om toekomstige beleidslijnen en maatregelen te 

staven. 

 

Dit protocol vereist dat ten minste een monitoringmeting na aanleg wordt verricht gedurende de eerste drie jaar van het 

bedrijf. Als er geen significante effecten worden vastgesteld, dient in de tien jaar daarna ten minste een follow-upmeting 

plaats te vinden. Indien er significante effecten worden vastgesteld, moeten corrigerende maatregelen worden toegepast 

en moet er binnen het jaar een nieuwe monitoringmeting na aanleg worden uitgevoerd. 

 

Het protocol bevat precieze instructies inzake de perioden van het jaar waarin de monitoring moet plaatsvinden. Deze 

perioden moeten altijd relevant zijn voor het specifieke geval. Sommige windparken kunnen bijvoorbeeld meer effecten 
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hebben om overwinterende watervogels, terwijl andere windparken meer effecten hebben op broedende roofvogels. Het 

protocol bevat ook precieze instructies ten aanzien van: i) het aantal tellingen (minstens 20); ii) het aantal turbines dat 

moet worden gemonitord; iii) de methode voor het zoeken naar kadavers, enz. Voor vleermuizen moeten bij de 

monitoringcampagne in vooraf bepaalde perioden (die zijn vermeld in het protocol) zowel de vleermuisactiviteit ter hoogte 

van de turbine als de kadavers op de grond worden gemeten. 

Bron: Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – revision 2018; https://eolien-

biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf 

 

Casestudy 7-3 Een beter gebruik en meer transparantie van door TSB’s verzamelde gegevens over 
vogels 

Botsingen van vogels met elektriciteitslijnen en elektrocuties door elektriciteitslijnen vormen een bedreiging voor sommige 

vogelsoorten over de hele wereld. Om de vogelsterfte bij geplande en bestaande infrastructuur zoveel mogelijk te 

beperken, verzamelen TSB’s heel wat gegevens over vogels. Hoewel die gegevens worden gebruikt om de 

besluitvorming te ondersteunen, worden zij echter zelden buiten de context van een specifiek project gebruikt. RGI zag 

in dat de collectieve kennis kon worden verbeterd door op zoek te gaan naar manieren om studiegegevens over 

“contacten tussen vogels en het elektriciteitsnet” doeltreffender te delen. Door studies systematisch te bundelen, zouden 

meta-analyses kunnen worden verricht om: i) meer inzicht te krijgen in de factoren die het botsings-/elektrocutierisico 

voor vogels verhogen; ii) meer inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van verzachtende maatregelen; en iii) uiteindelijk 

op wetenschappelijke feiten gebaseerde hulpmiddelen aan te reiken om de planning van routes en verzachtende 

maatregelen in goede banen te leiden. 

 

In 2018 sloeg RGI de handen in elkaar met de British Trust for Ornithology (BTO) en de Royal Society for the Protection 

of Birds om te achterhalen: i) welke gegevens TSB’s verzamelen; ii) welke mogelijkheden er volgens TSB’s en ngo’s 

bestaan om de gegevensuitwisseling te verbeteren; en iii) hoe die gegevensuitwisseling het beste tot stand kan worden 

gebracht in de praktijk. Zij stelden een verslag op over hun bevindingen. Sommige van de conclusies en aanbevelingen 

en aanbevelingen uit dat verslag zijn in onderstaande drie punten toegelicht. 

 

Enkele belangrijke gegevensvereisten zijn: 

• toegang tot gegevens over het voorkomen/de abundantie van vogels voor SMEB’s en MEB’s; 

• het in kaart brengen van de gevoeligheid om prioriteiten vast te stellen op basis van het risico (bv. België, Portugal, 

Slowakije); 

• informatie over de sterfte, hetzij als onbewerkte gegevens op basis waarvan NGO’s met zekerheid kunnen 

vaststellen of er effecten zijn, hetzij als collegiaal getoetste studies/evaluaties op basis waarvan TSB’s de meest 

kwetsbare soorten kunnen identificeren; 

• informatie over de doeltreffendheid van verzachtende maatregelen zodat TSB’s kunnen weten wat zij het beste 

kunnen doen. 

 

Er bestaan aanzienlijke institutionele belemmeringen voor een doeltreffende gegevensuitwisseling tussen TSB’s, 

en zij kampen eveneens met tijdsgebrek. Beide kwesties moeten worden aangepakt. 

 

Er zou een stapsgewijze aanpak kunnen worden gehanteerd om meer gegevensuitwisseling en samenwerking 

mettertijd te stimuleren. Daartoe zou het noodzakelijk zijn om: 

• richtsnoeren te ontwikkelen inzake de praktische methoden en de gegevens die moeten worden verzameld voor 

MEB’s, effectbeoordelingen en studies naar de doeltreffendheid van verzachtende maatregelen; 

• relevante studies toegankelijker en zichtbaarder te maken door de volgende zaken uit te wisselen: i) metagegevens; 

ii) bibliografieën van studies naar de effecten van elektriciteitslijnen; iii) en bibliografieën van studies naar de 

doeltreffendheid van verzachtende maatregelen; 

• een verkennend onderzoek naar de structuur van de gegevens en informatie die nu reeds worden verzameld en 

gedeeld — dit zou een eerste stap zijn om een kosteneffectieve en tijdbesparende manier te ontwikkelen om 

gegevens en informatie op grotere schaal te delen. 

Bron: https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html 

 

 

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html
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Casestudy 7-4 East Coast Marine Mammal Acoustic Study (ECOMMAS) 

Bij het ECOMMAS-project worden akoestische opnameapparaten, zogeheten C-PODS, ingezet op 30 locaties voor de 

Schotse Oostkust om echolocatiekliks te detecteren. Deze kliks worden voornamelijk geproduceerd door bruinvissen en 

tuimelaars, maar kunnen ook afkomstig zijn van andere soorten dolfijnen en walvisachtigen. Op 10 van deze locaties 

werd eveneens een breedband akoestisch opnameapparaat ingezet om het omgevingsgeluid en andere dierengeluiden 

op te nemen. 

 

Sinds 2013 zijn deze apparaten elk jaar de hele zomer lang ingezet (zij hebben een batterijduur van ongeveer vier 

maanden). Sinds 2015 zijn zij twee keer per jaar ingezet, zodat er ook gegevens beschikbaar zijn voor de periode van 

april tot november. 

 

Figuur 7-1: ECOMMAS-studiegebied 

 

ECOMMAS-monitoringlocaties 

 

De ECOMMAS-gegevensreeks kan door iedereen worden gedownload en heeft momenteel betrekking op de jaren 

2013-2016. 

 

Het programma verschaft nuttige informatie voor het beheer van het Natura 2000-gebied Moray Firth, dat werd 

aangewezen voor de instandhouding van de tuimelaar. Het programma biedt eveneens nuttige informatie over de bruinvis 

en over andere in bijlage IV bij de habitatrichtlijn opgenomen walvisachtigen. Voorts is de beschikbaarheid van een 

langetermijngegevensreeks bijzonder waardevol om de aanleg van windparken op zee in de regio te monitoren. In het 

Beatrice-project voor een windpark op zee zijn nu jacket-funderingen (paalfunderingen) geïnstalleerd, en er zijn nog 

andere windparken gepland in de regio. In alle gevallen kan kunnen de locatiespecifieke reacties van walvisachtigen op 

de aanleg/het bedrijf worden getoetst aan de bredere regionale schommelingen in de activiteit van walvisachtigen. 

 

Bron: Brookes, K. 2017. De ECOMMAS-gegevens. doi: 10.7489/1969-1 

Meer gegevens en informatie zijn te vinden op: http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-

study-ecommas 

 

Casestudy 7-5 Omgaan met onzekerheid bij de beoordelingen van cumulatieve effecten, België 

Sinds begin 2016 hebben negen projecten een vergunning gekregen voor de aanleg en exploitatie van wind- en/of 

energieparken in het Belgische deel van de Noordzee. Drie van die parken waren eind 2018 volledig operationeel. De 

http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
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zes windparken waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, bevinden zich in verschillende fases voorafgaand aan de 

aanleg. De gevolgen van de installatie van windturbines voor de Belgische mariene ecosystemen moeten worden 

gemonitord. Zoals in de milieuvergunning is gespecificeerd, coördineert het Belgische federale ministerie een 

monitoringprogramma om de positieve en negatieve effecten van de windmolens op zee te ramen. Dat programma wordt 

gefinancierd door de exploitanten van de windparken, die een jaarlijkse vergoeding betalen. Deze aanpak heeft drie grote 

voordelen, die in onderstaande punten worden toegelicht. 

• Alle monitoringinspanningen worden gecoördineerd, wat de efficiëntie aanzienlijk verbetert, doordat zowel de 

resultaten worden verbeterd als de begrotingsuitgaven worden beperkt. 

• De particuliere ontwikkelaars kunnen zich toeleggen op hun kernactiviteiten. De monitoring gebeurt door 

deskundigen. 

• Een door de overheid geleid monitoringprogramma maakt het mogelijk om de monitoringbehoeften beter te 

bepalen. 

 

De resultaten van de monitoring kunnen jaarlijks op een gecoördineerde manier worden overgelegd voor het gehele 

gebied van de Belgische Noordzee. 

Bron: https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/windfarms/ 

 

7.2 Aanpassingsgericht beheer 

Aanpassingsgericht beheer zorgt ervoor dat de conclusies van de passende beoordeling gedurende de 

volledige levenscyclus van het project worden gehandhaafd. 

De beginselen van aanpassingsgericht beheer zijn de volgende: 

• observeren: systematisch gegevens verzamelen (monitoring); 

• beoordelen: i) monitoringgegevens analyseren; en ii) eventuele veranderingen identificeren die de 

vorige voorspelling dat er “met redelijke wetenschappelijke zekerheid geen nadelige effecten zijn op het 

gebied” zouden kunnen wijzigen; 

• informeren: de analyses melden aan de voornaamste belanghebbenden; 

• handelen: indien nodig beheersmaatregelen treffen om onvoorziene significante effecten te beperken; 

• de cyclus herhalen om te verzekeren dat de toegepaste maatregelen doeltreffend zijn. 

Een aanpassingsgericht beheersprogramma moet ervoor zorgen dat: 

• er passende financiële middelen voorhanden zijn om de geraamde kosten van monitoring, eventuele 

raadplegingen en beheersmaatregelen te dekken (met uitzondering van de kosten van verzachtende 

maatregelen); 

• de goedkeuring wordt verkregen van de bevoegde nationale instantie alvorens wordt overgegaan tot 

aanpassingsgericht beheer; 

• al de voornaamste belanghebbenden deelnemen aan de uitvoering van de monitoring en het 

aanpassingsgericht beheer; 

• open en transparante toegang tot de monitoringgegevens en tot nadere informatie over de getroffen 

beheersmaatregelen is gewaarborgd voor al de voornaamste belanghebbenden. 

 

In uitzonderlijke gevallen kan aanpassingsgericht beheer gevolgen hebben voor de economische leefbaarheid 

van een windpark. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de overheid erop aandringt om de exploitatie van 

een of meer turbines permanent stop te zetten. Het is uiteraard in het belang van alle betrokken 

belanghebbenden dat dergelijke situaties worden vermeden door gedetailleerde beoordelingen van het 

referentiescenario te verrichten alvorens de windparkinfrastructuur wordt uitgerold. 

Aanvullende nuttige informatie over aanpassingsgericht beheer is beschikbaar via de outputs van het “WREN”-

witboek over aanpassingsgericht beheer (Hanna et al., 2016). 

Het witboek bevat tevens een aantal casestudy’s. Sommige daarvan zijn vermeld in Casestudy 7-6. 
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Casestudy 7-6 Voorbeelden van op aanpassingsgericht beheer gebaseerde benaderingen in de EU-
lidstaten 

• In het windpark van Candeeiros, in het centrale deel van Portugal, werd gekozen voor een iteratieve benadering tot 

het monitoren van de vogelsterfte na de aanleg van het park. Na drie jaar monitoring na de aanleg bleek dat de 

torenvalk (Falco tinnunculus) de soort was die het vaakst om het leven kwam in het windpark. Daarop werd het 

monitoringprogramma aangepast om de torenvalkpopulatie te bestuderen en de significantie van de effecten van het 

windpark op deze soort te evalueren. Het effect van het windpark op de plaatselijke torenvalkpopulatie werd significant 

bevonden, en dat leidde tot de ontwikkeling van een specifiek risicobeperkend programma voor de locatie (beperking 

van de effecten op de locatie en compensatie). Dat programma omvatte: i) de aanplant van inheemse struiken; ii) een 

verbetering van de habitat en de woeste gronden uit de buurt van de turbines; iii) en het bevorderen van extensieve 

begrazing uit de buurt van de turbines om de heterogeniteit van de habitat te verbeteren. De uitvoering van het 

programma startte in 2013 en liep tot 2016. De monitoring van de torenvalkpopulatie en de karkasonderzoeken werden 

voortgezet om na te gaan of de verzachtende maatregelen succesvol waren. 

• Aanpassingsgericht beheer is niet verplicht in Duitsland, en er zijn geen formele regels voor hoe een dergelijk beheer 

moet worden gebruikt voor windenergieprojecten in het land. Toch zijn de beginselen van aanpassingsgericht beheer 

reeds toegepast op meerdere projecten. In het Ellern-windpark in Rĳnland-Palts, in het zuidwesten van Duitsland, is 

bijvoorbeeld geprobeerd om de botsingssterfte bij vleermuizen te beperken door de turbines tussen april en oktober tot 

stilstand te laten komen bij windsnelheden van minder dan 6 m/s. Die verzachtende maatregel was lokaal verplicht, 

zoals gespecificeerd in de vergunning voor het windpark, en vond zijn oorsprong in federale richtsnoeren. Gedurende 

het eerste jaar van de exploitatie werden gegevens verzameld via karkasonderzoeken en monitoring vanuit de 

gondel144. Nadat de turbines een jaar in bedrijf waren, werden de monitoringgegevens vergeleken met drempels 

vastgesteld door een groep van belanghebbenden, waaronder organisaties voor natuurbehoud en ook de sponsor van 

het project. Als resultaat daarvan werden de methoden voor outputbeperking aangepast om te verzekeren dat de 

drempels werden gehaald. Monitoring was slechts vereist gedurende de eerste twee jaar van de exploitatie van het 

windpark, en er zijn geen plannen om het monitoringplan verder te wijzigen. 

• In een ander voorbeeld op het land, werd meer dan tien jaar geleden een windenergieproject van 50 MW ontwikkeld 

in een heidehabitat in het VK. Voor met de aanleg werd gestart, werden modellen voor het botsingsrisico ontwikkeld 

waaruit bleek dat het windpark een risico kon inhouden voor de blauwe kiekendief (Circus cyaneus). Er werd een 

monitoring verricht om te bepalen hoe de heidehabitat het meest doeltreffend kon worden beheerd ten voordele van 

de blauwe kiekendief via branden, het dichtmaken van ontwateringsgreppels enz. De resultaten van de monitoring 

worden gebruikt als input voor jaarlijkse beslissingen over hoe de heidehabitat het beste kan worden beheerd, wat op 

zijn beurt het botsingsrisico voor blauwe kiekendieven beperkt. Mettertijd is meer inzicht verworven in de mate waarin 

deze activiteiten de soort ten goede komen. 

• Bij windparken in La Janda (in Cádiz, in het zuiden van Spanje) stierven vele vogels door botsingen met de wieken. 

Na verschillende bijeenkomsten stelden onderzoekers een nieuwe methode voor om de vogelsterfte te beperken: de 

vliegwijzen van de vogels worden gemonitord op het terrein, in het bijzonder voor sterker getroffen soorten, zoals de 

vale gier (Gyps fulvus). Wanneer de exploitanten van het windpark een gevaarlijke situatie opmerken, kunnen ze de 

desbetreffende turbines stilleggen en weer opstarten nadat de vogels het gebied hebben verlaten. De exploitanten 

kregen een opleiding om ervoor te zorgen dat zij botsingen nauwkeurig konden detecteren, en het gebied werd 

gecontroleerd op vogelkadavers. De botsingen werden dagelijks gemonitord van vroeg in de ochtend tot laat ‘s avonds. 

De partijen kwamen het volgende overeen: windenergiebedrijven betaalden voor het systeem; onderzoekers 

verrichtten de gegevensanalyses en -interpretatie; en milieuagentschappen wachtten de resultaten af alvorens 

restrictievere maatregelen te treffen. Na twee jaar bleek uit de resultaten dat de sterfte met 50 % was afgenomen en 

de energieproductie met ongeveer 0,7 % per jaar was gedaald (de Lucas et al., 2012). Deze monitoringmethode is 

sindsdien verder toegepast en de vogelsterfte blijft dalen. 

Bron: ‘WREN’ adaptive-management white paper (Hanna et al., 2016). 

 

Casestudy 7-7 Wind op zee ecologisch programma (Wozep) in Nederland 

In 2015 heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ ED 2020) in Nederland een geïntegreerd monitoring- en 

onderzoeksprogramma (Wozep) opgestart om de kennishiaten rond de effecten van windenergie op zee op de 

ecosystemen van de zuidelijke Noordzee te onderzoeken. Dit algemene programma werd opgesteld als reactie op een 

aanbeveling van de Nederlandse Rijkswaterstaat (RWS), omdat de kennishiaten hoofdzakelijk algemeen van aard waren 

en niet specifiek voor individuele windparken op zee. 

                                                      

144 Een gondel is een beschermende behuizing waarin alle generatorcomponenten van een windturbine zijn 
ondergebracht 
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In het huidige monitoringprogramma (Rijkswaterstaat, 2016) is de reikwijdte van de geplande monitoring voor 2017-2021 

beschreven. Belangrijk is dat het programma de hoofdlijnen schetst van de geplande werkzaamheden en dus ruimte laat 

voor flexibiliteit. Die flexibiliteit kan nodig zijn in geval van: 

• wijzigingen naar aanleiding van resultaten van het verrichte onderzoek; 

• beleidswijzigingen; en 

• toekomstige wijzigingen in de prioriteiten. 

 

De monitoring en het onderzoek in het kader van Wozep moeten meer specifiek bijdragen aan de volgende doelstellingen: 

• zij moeten wetenschappelijke onzekerheden reduceren die voortvloeien uit kennishiaten en aannamen uit het Kader 

Ecologie en Cumulatie (KEC), de MEB en de passende beoordeling; 

• zij moeten onzekerheden reduceren die voortvloeien uit kennishiaten en aannamen inzake langetermijneffecten en 

het uitbreiden van windparken op zee (in verband met eventuele plannen van windparken op zee die aansluiten bij 

de nationale ambities om hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie, uit te breiden); 

• zij moeten bepalen hoe doeltreffend verzachtende maatregelen zijn (in de context van de kostenbesparing van 

40 % uit het Nederlandse Energieakkoord, dat de regering heeft gesloten met werkgevers, vakbonden, 

milieuorganisaties en anderen). 

 

Bovenstaande doelstellingen vloeien voort uit de verbintenis van de Nederlandse regering om de beginselen van 

aanpassingsgericht beheer toe te passen in het vergunningsproces voor nieuwe windparken op zee (IEA Wind Task 34 

(WREN)). Er zijn programma’s opgezet voor vogels, vleermuizen, zeezoogdieren, vissen en benthos. 

 

Deze aanpak is een programma van aanpassingsgericht beheer op nationaal niveau. Het is gekoppeld aan internationale 

samenwerking tussen verschillende landen om vergelijkbare benaderingen tot windenergie te ontwikkelen. 

Bron: 

Rijkswaterstaat (2016) Wind op zee ecologisch programma (Wozep) 

Monitoring- en onderzoeksprogramma 2017-2021. 

IEA Wind Task 34 (WREN) Technical Report, December 2016 Adaptive management white 

paper, volledige tekst beschikbaar op: www.tethys.pnnl.gov/about-wren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-

_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf 

Meer informatie is te vinden op: www.noordzeeloket.nl 

 

 

 

http://www.tethys.pnnl.gov/about-wren
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
http://www.noordzeeloket.nl/
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AANHANGSEL A – CASESTUDY’S 
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Casestudy 3-1 
Richtsnoeren voor de 
beoordeling van het 
ruimtelijk bereik van een 
cumulatieve-
effectenbeoordeling in 
verband met 
vogelpopulaties in 
Vlaanderen (België) 

BE 

X           X      X    

Casestudy 3-2 De 
Nederlandse aanpak van 
cumulatieve-
effectenbeoordelingen voor 
windenergie op zee 

NL 

 X          X  X    X  X  

Casestudy 3-3 Toepassing 
van het voorzorgsbeginsel 
in ruimtelijke 
windenergieplanning — 
Auerhoenders in het Zwarte 
Woud (Duitsland) (LIFE 
project: 
LIFE98_NAT_D_005087) 

DE 

X  X X     X     X    X    

Casestudy 3-4 De 
“Rochdale Envelope”: 
omgaan met onzekerheid in 
trends voor 
projectontwerpen — 
Toepassing op “Hornsea 3”, 

VK 

X        X     X        
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een windpark op zee van de 
firma Orsted 

Casestudy 3-5 
Samenwerking tussen 
verschillende 
belanghebbenden in 
Duitsland 

DE 

X X X    X   X X  X X X X X X X X  

Casestudy 3-6 
Samenwerking tussen 
verschillende 
belanghebbenden in 
Frankrijk 

FR 

X     X   X X  X X X X X X X X   

Casestudy 4-1 
Kwetsbaarheidskaart voor 
vogels en vleermuizen in 
verband met windparken in 
Vlaanderen (België) 

BE 

X  X X       X  X X    X X   

Casestudy 4-2 
Kwetsbaarheidskaart voor 
op thermiek zwevende 
vogels in verband met de 
ontwikkeling van 
windenergie in Thracië 
(Griekenland) 

EL 

X  X X       X  X X X   X    

Casestudy 4-3 SeaMaST 
(Seabird Mapping and 
Sensitivity Tool): een 
instrument om de effecten 
van windparken in de 

VK 

 X X X       X       X    
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Engelse territoriale wateren 
te beoordelen 

Casestudy 4-4: Het Edulis-
project, een voorbeeld van 
de combinatie van 
windenergieopwekking met 
aquacultuur in de Noordzee 
(België) 

BE 

 X X          X         

Casestudy 4-5: Herstel van 
platte oesters in windparken 
op zee (Nederland) 

NL 
 X X          X        X 

Casestudy 5-1 Effecten van 
de plaatsing van 
windturbines in Dobrogea 
(Zuidoost-Roemenië) op 
steppegrasland 

RO 

X          X   X       X 

Casestudy 5-2: RENEBAT 
II en RENEBAT III / ProBat 

DE 
X X           X      X   

Casestudy 5-3: Gebruik van 
ultrasoonapparatuur als 
techniek om vleermuizen af 
te schrikken 

Internatio
naal 

X X           X    X  X   

Casestudy 5-4 Combinatie 
van radar en directe 
waarneming om het 
botsingsrisico voor 
pelikanen te ramen op een 
voorgesteld windpark op de 
westkust van de West-Kaap 
in Zuid-Afrika 

Internatio
naal 

X          X  X X X   X    
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Casestudy 5-5: Aanpak 
voor beoordeling van de 
significantie in verband met 
vogels en windenergie in 

Vlaanderen (België) 

BE 

X         X        X    

Casestudy 5-6: GenEst, 
een instrument om de 
botsingssterfte bij de 
ontwikkeling van 
windenergie te beoordelen 

Internatio
naal 

X          X       X X   

Casestudy 5-7: Identificatie 
van verdringingseffecten op 
de steenarend (Aquila 

chrysaetos) aan de hand 
van gps-tracking in Frankrijk 

FR 

X  X        X   X X X X X    

Casestudy 5-8: Stilstand op 
aanvraag met bijstand van 
waarnemers (Tarifa, 

Spanje) 

ES 

X            X    X X    

Casestudy 5-9: Stilstand op 
aanvraag met behulp van 
radar, windpark Barão de 
São João, Portugal 

PT 

X            X    X X    

Casestudy 5-10: Stilstand 
tijdens de oogst, Duitsland 

DE 
X            X     X    

Casestudy 5-11: Betere 
zichtbaarheid van geverfde 
turbinewieken en -masten 

NEE 
X            X     X    
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op windpark Smøla, 
Noorwegen 

Casestudy 5-12: Gebruik 
van een automatisch 
systeem voor de vermijding 
van botsingen om de 
botsingseffecten op 
pelikanen (Pelecanus 
crispus en Pelecanus 
onocrotalus) te beperken in 
windpark Prespa, 
Griekenland 

EL 

X            X     X    

Casestudy 5-13: 
Habitatbeheer om het 
botsingsrisico voor de 
kleine torenvalk (Falco 

naumanni) te beperken, 
Spanje 

ES 

X          X  X    X X   X 

Casestudy 5-14: Het 
botsingsrisico voor de 
zeearend (Haliaeetus 
albicilla) beperken door 
repowering van het 
windpark in Smøla, 
Noorwegen 

NEE 

X X   X      X  X     X    

Casestudy 5-15: Het 
botsingsrisico van 
sternsoorten beperken door 
repowering van het 

BE 

X X   X      X  X    X X X   



 

Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende windenergieprojecten en EU-natuurwetgeving 234  

Casestudy Lidstaat Aan 
land/op 
zee 

Goede praktijk voor 

A
a
n

 l
a

n
d

 

O
p

 z
e

e
 

R
u

im
te

li
jk

e
 o

rd
e
n

in
g

 

In
 k

a
a

rt
 b

re
n

g
e

n
 v

a
n

 

k
w

e
ts

b
a

a
rh

e
id

 

R
e
p

o
w

e
ri

n
g

 

O
n

tm
a

n
te

li
n

g
 

S
a

m
e

n
w

e
rk

in
g

 m
e

t 

b
e

la
n

g
h

e
b

b
e
n

d
e

n
 

R
is

ic
o

g
e
b

a
s

e
e

rd
e

 a
a

n
p

a
k

 

O
p

 h
e

t 
v

o
o

rz
o

rg
s

b
e

g
in

s
e

l 

g
e

b
a

s
e

e
rd

e
 a

a
n

p
a
k

 

S
ig

n
if

ic
a
n

ti
e
 

E
ff

e
c

tb
e

o
o

rd
e

li
n

g
 

C
u

m
u

la
ti

e
v

e
 b

e
o

o
rd

e
li
n

g
 

V
e

rz
a

c
h

te
n

d
e

 m
a

a
tr

e
g

e
le

n
 

G
e

g
e

v
e

n
s

 

R
e
fe

re
n

ti
e

m
o

n
it

o
ri

n
g

  

M
o

n
it

o
ri

n
g

 t
ij

d
e

n
s

 a
a

n
le

g
 

M
o

n
it

o
ri

n
g

 n
a

 a
a

n
le

g
 

V
o

g
e

ls
 

V
le

e
rm

u
iz

e
n

 

Z
e

e
z
o

o
g

d
ie

re
n

 

H
a
b

it
a

ts
 

windpark in Zeebrugge, 
België 

Casestudy 6-1 Herstel van 
een aangetaste habitat voor 
de aanleg van het Anholt-
windpark op zee in 
Denemarken 

DK 

 X           X        X 

Casestudy 6-2 De 
vlieghoogte van zeevogels 
ramen met behulp van 
LiDAR 

Internatio
naal 

 X             X X X X    

Casestudy 6-3 
Populatiemodellen voor 
zeezoogdieren 

VK 
 X            X      X  

Casestudy 6-4 De effecten 
beoordelen van geluid van 
heiwerkzaamheden op 
zeezoogdieren, Duitsland 

DE 

 X        X X         X  

Casestudy 6-5 
Vergunningsvoorwaarden 
met betrekking tot 
bruinvissen voor een 
windpark op zee in Zweden 

SE 

 X  X      X X  X       X  

Casestudy 6-6 Beperking 
van geluidseffecten van 
heiwerkzaamheden op 
zeezoogdieren, Duitsland 

DE 

 X         X  X       X  

Casestudy 7-1 Studies vóór 
en na de aanleg inzake de 
effecten op vogels van het 

SE 
X  X        X   X X  X X    
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Storrun-windpark in het 
Noordelijke Gebergte in 
Zweden 

Casestudy 7-2 
Monitoringprotocol in 
Frankrijk 

FR 
X       X   X  X    X X X   

Casestudy 7-3 Een beter 
gebruik en meer 
transparantie van door 
TSB’s verzamelde 
gegevens over vogels 

 

X   X          X   X X    

Casestudy 7-4 East Coast 
Marine Mammal Acoustic 
Study (ECOMMAS) 

VK 
 X X X       X         X  

Casestudy 7-5 Omgaan met 
onzekerheid bij de 
beoordelingen van 
cumulatieve effecten, België 

BE 

 X          X X X  X X X X X X 

Casestudy 7-6 Voorbeelden 
van op aanpassingsgericht 
beheer gebaseerde 
benaderingen in de EU-
lidstaten 

EU-LS 

X       X         X X X   

Casestudy 7-7 Wind op zee 
ecologisch programma 
(Wozep) in Nederland 

NL 
 X            X  X X X X X X 
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AANHANGSEL B – INTERNATIONALE INITIATIEVEN 

In dit hoofdstuk worden de meest relevante verdragen voor hernieuwbare energie (zoals windenergie) en instandhouding 

van de biodiversiteit in Europa beschreven. In het kader van diverse verdragen werden ook specifieke aanbevelingen en 

resoluties inzake windparken en biodiversiteit vastgesteld. 

Internationale verdragen en overeenkomsten inzake natuur en biodiversiteit 

De EU, haar lidstaten en de meeste andere Europese landen zijn partij bij verschillende internationale milieuverdragen 

en -overeenkomsten. In Europese en nationale wettelijke kaders voor behoud van de natuur en de biodiversiteit moeten 

de uit deze verdragen voortvloeiende verplichtingen daarom volledig in aanmerking worden genomen. 

Deze verdragen en overeenkomsten hebben het rechtskader voor het biodiversiteitsbeleid en de bijbehorende regelgeving 

in de EU vorm helpen geven. Zij hebben ook geholpen om de betrekkingen tussen de EU en andere landen vorm te geven. 

In het kader van diverse verdragen en overeenkomsten zijn eveneens specifieke aanbevelingen en resoluties inzake 

energie-infrastructuur en wilde flora en fauna vastgesteld, in het bijzonder inzake bovengrondse elektriciteitslijnen. 

Verdrag inzake biologische diversiteit (VBD)145 

Het VBD is een in juni 1992 in Rio de Janeiro aangenomen mondiaal verdrag. Het heeft de reikwijdte van 

biodiversiteitsbehoud verruimd van soorten en habitats naar duurzaam gebruik van biologische hulpbronnen ten voordele 

van de mensheid. Tot op heden hebben 193 landen zich bij het verdrag aangesloten. 

Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa (Verdrag van Bern)146 

Het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa, beter bekend als het 

Verdrag van Bern, is van kracht geworden in 1982. Het heeft een belangrijke rol gespeeld bij het intensiveren van de 

inspanningen op het gebied van biodiversiteitsbehoud in Europa. Het is geratificeerd door de EU, vier landen in Afrika en 

45 lidstaten van de Raad van Europa. Een belangrijk doel van het verdrag is de instelling van het Emerald-netwerk147 van 

gebieden van bijzonder belang vanuit het oogpunt van instandhouding. Dit netwerk is werkzaam naast het Natura 2000-

netwerk van de EU. In 2004 heeft het Permanent Comité van het Verdrag van Bern een aanbeveling (nr. 110) aangenomen 

aangaande het minimaliseren van de nadelige gevolgen van bovengrondse elektriciteitstransmissiefaciliteiten 

(elektriciteitslijnen) voor vogels.148 In 2011 heeft het Permanent Comité de partijen bij het verdrag gevraagd om tweemaal 

per jaar verslag uit te brengen over hun vorderingen bij de uitvoering van aanbeveling nr. 110. 

Het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (het Verdrag van Bonn)149 

Het Verdrag van Bonn heeft als doel om trekkende diersoorten in hun hele natuurlijke geografische verspreidingsgebied 

te beschermen. Het is in 1983 in werking getreden en is inmiddels door 116 partijen ondertekend. Verschillende resoluties, 

aanbevelingen en overeenkomsten die krachtens dit verdrag zijn ondertekend hebben betrekking op het beheer van 

conflicten tussen trekkende dieren en energie-infrastructuur, met name bovengrondse elektriciteitslijnen. Zij worden 

hieronder kort toegelicht. 

In resolutie 7.4150 van het Verdrag van Bonn over de elektrocutie van trekvogels wordt alle partijen en niet-partijen 

gevraagd om het risico van elektrocutie te beperken door passende maatregelen te nemen bij het plannen en 

aanleggen van elektriciteitslijnen. 

Catalogus van maatregelen in document UNEP/CMS/Inf.7.21. 

                                                      

145 https://www.cbd.int/ 
146 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp 
147 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp 
148 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-

Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 
149 www.cms.int 
150 Onder meer te vinden op 

www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf 

https://www.cbd.int/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.cms.int/
http://www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf
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In het actieplan van het memorandum van overeenstemming inzake de instandhouding van roofvogels in Afrika 

en Eurazië (MvO roofvogels)151 worden elektriciteitslijnen als de voornaamste bedreiging voor roofvogels 

beschouwd en wordt een prioritaire actie geformuleerd om de gevolgen ervan te beperken. Het plan is erop gericht 

“in de mate van het mogelijke, onder meer door MEB’s, hoge milieunormen te bevorderen bij de planning en 

aanleg van structuren teneinde het effect ervan op soorten, in het bijzonder door botsingen en elektrocutie, tot 

een minimum te beperken en het effect van bestaande structuren tot een minimum te beperken als blijkt dat zij 

een nadelig effect hebben op de betrokken soorten”. 

In het actieplan worden de volgende vier activiteiten met betrekking tot elektriciteitslijnen en roofvogels 

voorgesteld: 

 toepasselijke wetgeving doornemen en waar mogelijk stappen ondernemen om te waarborgen dat die 

wetgeving ertoe verplicht alle nieuwe elektriciteitslijnen zo te ontwerpen dat elektrocutie van roofvogels 

wordt vermeden; 

 een risicoanalyse van belangrijke gebieden maken om daadwerkelijke of potentiële oorzaken van 

significante incidentele sterfte door menselijke oorzaken (waaronder brand, het leggen van vergif, het 

gebruik van pesticiden, elektriciteitslijnen en windturbines) te inventariseren en aan te pakken; 

 mits uitvoerbaar, de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat bestaande elektriciteitslijnen 

die voor roofvogels het gevaarlijkst zijn worden aangepast om elektrocutie van roofvogels te voorkomen; 

 de gevolgen van elektriciteitslijnen en windparken op roofvogels monitoren, onder meer door bestaande 

gegevens zoals ringgegevens te analyseren. 

De Overeenkomst ter instandhouding van de Afrikaanse en Euraziatische trekkende watervogels (AEWA)152 roept 

op tot gecoördineerde actie langs alle trek- of vliegroutes van trekkende watervogels. Deze overeenkomst is in 1999 in 

werking getreden. De overeenkomst is door 119 landen ondertekend en heeft betrekking op 235 soorten watervogels. De 

EU heeft AEWA in 2005 geratificeerd. 

De Overeenkomst inzake de instandhouding van populaties Europese vleermuizen (EUROBATS)153 heeft betrekking 

op de bescherming van alle 45 soorten vleermuizen die in Europa voorkomen. De overeenkomst is in 1994 in werking 

getreden. Momenteel hebben 32 landen de overeenkomst ondertekend. De belangrijkste activiteiten zijn het uitvoeren van 

strategieën voor instandhouding en het delen van ervaringen. Resolutie 8.4 heeft uitdrukkelijk betrekking op windturbines 

en vleermuizenpopulaties154. 

De Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee en de Noordzee 

(ASCOBANS)155 werd in 1991 gelanceerd. Deze overeenkomst is bedoeld om maatregelen van de tien partijen ter 

beperking van de negatieve effecten van bijvangst, het verlies van habitat, mariene verontreiniging en akoestische 

verstoring onderling te coördineren. In 2006 is een resolutie met betrekking tot de negatieve effecten van geluid op kleine 

walvisachtigen aangenomen die ook relevant kan zijn voor de effecten van energie-infrastructuur. 

De Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Zwarte Zee, de Middellandse Zee en 

het aangrenzende Atlantische gebied (ACCOBAMS)156 is een samenwerkingsverband voor het behoud van de mariene 

biodiversiteit in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Het voornaamste doel ervan is de bedreiging te verminderen en 

de kennis over walvisachtigen in deze zeeën te vergroten. De overeenkomst is in 2001 in werking getreden. 

Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis (RAMSAR)157 

De Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, ook bekend als de Overeenkomst van Ramsar, is 

een intergouvernementeel verdrag dat voorziet in een raamwerk voor nationale actie en internationale samenwerking voor 

het behoud en het verstandig gebruik van watergebieden. Het is gesloten in 1971 en gewijzigd in 1982 en 1987. Momenteel 

telt het verdrag 160 partijen en tot nu toe zijn er wereldwijd 2006 gebieden op de “Ramsar”-lijst met watergebieden van 

                                                      

151 www.cms.int/species/raptors/index.htm 
152 www.unep‐aewa.org 
153 www.eurobats.org 
154 https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-

DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf 
155 www.ascobans.org 
156 www.accobams.org 
157 www.rasmsar.org 

http://www.cms.int/species/raptors/index.htm
http://www.unep‐aewa.org/
http://www.eurobats.org/
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
http://www.ascobans.org/
http://www.accobams.org/
http://www.rasmsar.org/
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internationale betekenis geplaatst. Het Verdrag voorziet niet in ratificaties door supranationale organen als de EU, maar 

alle lidstaten van de EU hebben het verdrag ondertekend. 

Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan 

(Ospar)158 

Ospar stuurt internationale samenwerking op het gebied van uiteenlopende kwesties, waaronder: i) het behoud van de 

mariene biodiversiteit en ecosystemen, ii) de effecten van eutrofiëring en gevaarlijke stoffen, en iii) monitoring en 

beoordeling. Het verdrag dateert van 1992 en komt voort uit de samenvoeging van het Verdrag van Oslo en het Verdrag 

van Parijs (uit 1972 en 1974). Onder auspiciën van dit verdrag zijn verschillende onderzoeken naar de mogelijke effecten 

van energie-infrastructuur op het mariene milieu ondernomen. 

Verdrag van Helsinki ter bescherming van het mariene milieu in het Oostzeegebied (Helcom)159 

Helcom, of het Verdrag van Helsinki, heeft betrekking op het Oostzeebekken en alle binnenwateren in de aangrenzende 

stroomgebieden. Het is gesloten in 1980 en herzien in 1992. Het verdrag is ondertekend door alle landen aan de Oostzee 

en de EU. 

Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee (Verdrag van 

Barcelona)160 

Het Verdrag inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging, ook wel het Verdrag van Barcelona 

genoemd, is er hoofdzakelijk op gericht de negatieve effecten van alle soorten verontreiniging in het Middellandse 

Zeebekken te regelen en te beperken. Het is in 1976 opgesteld en voor het laatst gewijzigd in 1995. De meeste landen 

aan de Middellandse Zee hebben het verdrag ondertekend. 

  

                                                      

158 www.ospar.org 
159 www.helcom.fi 
160 www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm 

http://www.ospar.org/
http://www.helcom.fi/
http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm
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AANHANGSEL C – PASSENDE BEOORDELING 

Tabel 9-1 Voorbeelden van goede praktijken om de typische onzekerheid bij het beoordelen van de ontwikkeling van 
windenergie weg te nemen 

Onzekerheid Goede praktijk  

 Plan Project 

Belang van de locatie van 
windparken voor de integriteit van het 
Natura 2000-netwerk in de fase 
waarin de locatie voor de 
ontwikkeling wordt gekozen 

De kwetsbaarheid van wilde flora en 
fauna in kaart brengen op 
regionaal/nationaal niveau om een 
schaal van beperkingen voor de 
ontwikkeling van windenergie vast te 
stellen 

Het in kaart brengen van de 
kwetsbaarheid van wilde flora en 
fauna op regionaal/nationaal niveau 
gebruiken om locaties te 
identificeren, en waar nodig de 
kwetsbaarheid van wilde flora en 
fauna in kaart brengen op de 
ruimtelijke schaal van het project 

Onvolledige kennis van de 
referentietoestand 
 
Bijvoorbeeld: 
• Reikwijdte en kwaliteit van 

mariene bentische habitats 
• Verspreiding van en rijkdom aan 

zeezoogdieren en zeevogels 
• Verspreiding, omvang en type 

verblijfplaatsen van vleermuizen 

Regionale/nationale 
onderzoeksprogramma’s opzetten 
om kennishiaten in het 
planstudiegebied op te vullen 

Onderzoeken verrichten om 
kennishiaten in het 
projectstudiegebied op te vullen 

Onvolledige kennis over het gedrag 
van soorten 
 
Bijvoorbeeld: 
• Foerageerroutes van vleermuizen 
• Nachtelijk foerageergedrag van 

land- en zeevogels 
• Vlieghoogte en -snelheid van 

vogels 

Regionale/nationale 
onderzoeksprogramma’s opzetten 
om kennishiaten op te vullen 

Onderzoeken verrichten om 
kennishiaten op te vullen die relevant 
zijn voor het projectstudiegebied 
en/of deskundig advies inwinnen bij 
nationale en/of internationale 
specialisten 

Effecten toerekenen aan SBZ voor 
habitats/SBZ, in het bijzonder 
wanneer de soort verspreid is in de 
ruimere populatie 

Regionale/nationale 
onderzoeksprogramma’s opzetten 
om kennishiaten op te vullen 

Indien er nog geen aanpak is 
overeengekomen met de bevoegde 
nationale instantie, een werkgroep 
oprichten met de bevoegde nationale 
instantie om een overeengekomen 
aanpak vast te stellen voor het 
toerekenen van effecten aan een 
afzonderlijke SBZ voor habitats. 

Nauwkeurigheid van 
voorspellingsmodellen 
 
Bijvoorbeeld: 
• Botsingsrisicomodellen voor 

vogels 
• Populatiemodellen voor soorten 

zeezoogdieren en vogels 

De mate van onzekerheid van de 
voorspellingen duidelijk en 
transparant voorstellen 
 
De significantie beoordelen met 
behulp van de voorspellingen en de 
bijbehorende bovenste en onderste 
betrouwbaarheidsgrenzen 
 
Een deskundigenwerkgroep opzetten 
met de bevoegde nationale instantie 
om een overeengekomen aanpak 
vast te stellen om de significantie te 
bepalen op basis van 
voorspellingsmodellen 
 
Populatiemodellen voor soorten op 
regionale/nationale schaal opstellen 
(vereist regionale/nationale 
referentiegegevens) 

De mate van onzekerheid van de 
voorspellingen duidelijk en 
transparant voorstellen 
 
De significantie beoordelen met 
behulp van de voorspellingen en de 
bijbehorende bovenste en onderste 
betrouwbaarheidsgrenzen 
 
Een deskundigenwerkgroep opzetten 
met de bevoegde nationale instantie 
om een overeengekomen aanpak 
vast te stellen om de significantie te 
bepalen op basis van 
voorspellingsmodellen  
 
De populatiemodellen voor soorten 
op de schaal van Natura 2000-
gebieden opstellen binnen het 
projectstudiegebied (vereist 
referentiegegevens voor het 
Natura 2000-gebied) 
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AANHANGSEL D – HANDBOEK VOOR HET IN KAART BRENGEN VAN DE GEVOELIGHEID VAN WILDE DIEREN 

Het handboek voor het in kaart brengen van de kwetsbaarheid van wilde flora en fauna biedt een omvattend overzicht van 

de gegevensreeksen, methoden en GIS-toepassingen die nodig zijn om effectieve benaderingen voor het in kaart brengen 

van de kwetsbaarheid van wilde flora en fauna te ontwikkelen in de EU. In het handboek wordt alle informatie gebundeld 

die nodig is om dergelijke benaderingen te ontwikkelen voor een aantal hernieuwbare-energietechnologieën, waaronder 

wind-, zonne- en oceaanenergie. Het handboek is toegespitst op een aantal essentiële kenmerken van wilde flora en 

fauna. Daarbij is gekeken naar alle soorten en habitats die bescherming genieten uit hoofde van de natuurrichtlijnen van 

de EU, met bijzondere aandacht voor vogels, vleermuizen en zeezoogdieren. Het handboek bevat essentiële 

aanbevelingen ten aanzien van de meest geschikte gegevenstypen en gevoeligheidsanalyses. Het bevat tevens talrijke 

links naar externe websites en documenten die nadere informatie en voorbeelden verschaffen. 

Het handboek is een interactief hulpmiddel. Gebruikers kunnen door de inhoud bladeren met behulp van pictogrammen 

op de navigatiebalk of door de links te volgen in de kopjes van de verschillende hoofdstukken en onderdelen. Het handboek 

is qua ontwerp dus te vergelijken met een website. 

Sommige kernaspecten van het handboek worden toegelicht in onderstaande punten en worden verderop in dit 

aanhangsel nader omschreven: 

• een stapsgewijze aanpak van het in kaart brengen van de kwetsbaarheid van wilde flora en fauna; 

• de ontwikkeling van een scoresysteem inzake gevoeligheid; 

• een overzicht van ruimtelijke biodiversiteitsgegevens; 

• belangrijkste aanbevelingen. 

Dit handboek is een van de elementen van het project “De gevolgen van de ontwikkeling van hernieuwbare energie voor 

de op grond van de vogel- en de habitatrichtlijn beschermde habitats en soorten evalueren en beperken”161. 

Een stapsgewijze aanpak van het in kaart brengen van de kwetsbaarheid van wilde flora en fauna 

De typen hernieuwbare energie identificeren die moeten worden opgenomen en de soorten en habitats die 

waarschijnlijk effecten zullen ondervinden  

welke hernieuwbare-energie-infrastructuur zal worden opgenomen (windenergie, zonne-energie, geothermische 

energie, oceaanenergie)? Welke soorten of habitats zullen waarschijnlijk effecten ondervinden? Hoe zullen zij 

waarschijnlijk effecten ondervinden? 

 

Getroffen soorten/habitats 

• Overwegen welke soorten/habitats waarschijnlijk zullen samenvallen met de ontwikkeling (in elke fase van de 

levenscyclus) — en rekening houden met alle fasen van hun levenscyclus (broeden, trekken, niet-broedende fasen 

enz.). 

• Rekening houden met verschillende fasen van de ontwikkeling (zoals de aanleg, de operationele fasen) en met de 

bijbehorende infrastructuur (bv. gevolgen van netaansluitingen op transmissielijnen). 

• Overwegen welke soorten/habitats gevoelig zijn voor ontwikkeling (kenmerken, populatiedynamiek). 

• Overwegen van welke soorten/habitats de instandhoudingsstatus zorgwekkend is (bv. de soorten die zijn 

opgesomd in de vogel- en de habitatrichtlijn). 

 

Waarschijnlijke effecten 

• Overwegen hoe soorten worden getroffen: verlies en achteruitgang van habitats; botsing met infrastructuur; 

vermijding; verdringing; en barrière-effecten. 

 

Verspreidingsgegevensreeksen samenstellen over gevoelige soorten, habitats en andere relevante factoren 

Evalueren welke verspreidingsgegevens beschikbaar zijn en bekijken of er aanvullende gegevens moeten worden 

verzameld. 

• Indien de gegevensreeksen ruimtelijk onvolledig zijn, overwegen of het noodzakelijk is om gebruik te maken van 

modellen, op basis van voorspellende factoren voor habitat en landschap, om de verspreiding te voorspellen op 

plekken met onvoldoende bemonstering (bv. dichtheidskaarten). 

                                                      

161 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developme
nts_en.htm 

 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
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• Ook is het belangrijk om tekortkomingen in de gegevens en andere methodologische tekortkomingen openlijk onder 

de aandacht te brengen. 

 

Een scoresysteem inzake kwetsbaarheid ontwikkelen 

Gevoeligheidsscores toekennen aan soorten en habitats op basis van geïdentificeerde kenmerken (gedrag van de 

soort, kwetsbaarheid van de habitat, staat van instandhouding enz.). 

 

De kaart opstellen 

Wat is de meest geschikte kaartindeling en GIS-software? Wat is de meest geschikte kaarteenheid? 

• Een raster genereren op basis van een passende kaarteenheid en de verspreiding (of modellen) van de soorten en 

eventuele andere nuttige gegevensreeksen, met inbegrip van relevante bufferzones, erover leggen. 

• Identificeren welke soorten aanwezig zijn in elke cel van het raster (d.w.z. waar de locatie van een soort (of een 

gedeelte van een buffer) binnen een rasterhok valt). 

• Voor elk rasterhok een score berekenen aan de hand van het scoresysteem voor de kwetsbaarheid van soorten. 

 

Interpretatie 

Wat is het verband tussen de kwetsbaarheidsscores en het risico? Hoe dient de kaart te worden geïnterpreteerd?  

• Gevoeligheidsscores groeperen in categorieën die de mate van kwetsbaarheid aangeven (bv. zeer hoog, hoog, 

gemiddeld, laag). Wanneer er gegevens ontbreken is het mogelijk niet aan te raden om gebieden aan te duiden 

als gebieden met een “lage” kwetsbaarheid. In dat geval kan het beter zijn om te spreken van een “onbekende” 

of “onzekere” kwetsbaarheid. Soms worden categorieën gekozen die een bepaald voorschrift inhouden (bv. 

verboden gebieden tegenover gebieden met een laag risico). 

• Richtsnoeren ontwikkelen als leidraad bij de kaart, waarin volledig wordt toegelicht welke gegevens zijn gebruikt, 

hoe de kaart wordt opgesteld, hoe zij dient te worden geïnterpreteerd en welk voorbehoud moet worden gemaakt 

bij de interpretatie. 

 

Een scoresysteem inzake kwetsbaarheid ontwikkelen 

Sommige kaarten van de kwetsbaarheid van wilde flora en fauna doen niets meer dan biologische gegevens 

visueel voorstellen en laten de interpretatie van de gegevens over aan de eindgebruiker. In de meeste gevallen 

brengt het echter weinig bij om louter de geografische reikwijdte van een biologisch element te kennen, zoals 

het verspreidingsgebied van een kwetsbare vogelsoort of de locatie van een verblijfplaats van vleermuizen. Wat 

nodig is, is een interpretatie waaruit blijkt wat de incidentie van een bepaald biologisch element betekent voor 

het perspectief op de ontwikkeling van hernieuwbare energie. 

 

De meest eenvoudige interpretatie bestaat erin alle gegevenslagen collectief als gevoelig aan te merken. Om 

toch nog enige duiding te geven, kan dan bijvoorbeeld een buffer worden gehanteerd voor bepaalde elementen 

om de verspreiding weer te geven (bijvoorbeeld de bekende verspreiding vanaf een roestplaats) of worden 

erkend dat er onzekerheid bestaat over de nauwkeurigheid van de gegevens. Mogelijk krijgen sommige 

elementen, zoals een gierenkolonie, een buffer van vele kilometers, terwijl anderen, zoals sommige 

vleermuizenkolonies, een kleinere buffer krijgen. 

 

De bufferzones moeten worden bepaald: 

• onder verwijzing naar een gevestigd protocol dat elders bij soortgelijke benaderingen wordt gebruikt; 

• onder verwijzing naar bekende biologische parameters zoals gemeld in de literatuur (bijvoorbeeld het 

gedocumenteerde verspreidingsgebied van een specifieke soort broedvogel); 

• aan de hand van een voorzorgsbenadering waarin de beperkingen van gegevens en kennis worden erkend. 

 

In sommige benaderingen worden alle kwetsbaarheidselementen en bijbehorende buffers omschreven als 

verboden gebieden (“no-go areas”), waarin wordt aanbevolen geen ontwikkeling te laten plaatsvinden. In de 

meeste benaderingen voor het in kaart brengen van de kwetsbaarheid van wilde flora en fauna worden dergelijke 

absolute prognoses evenwel vermeden, gezien de beperkingen van zowel ruimtelijke gegevens als 

karteringstechnieken. In sommige, zij het beperkte omstandigheden kan het inderdaad mogelijk zijn om de 

gevolgen voldoende te verzachten, zelfs op bijzonder gevoelige locaties, zodat de ontwikkeling kan 

plaatsvinden. 

 

De meeste kwetsbaarheidskaarten voor wilde flora en fauna geven een gradiënt van de kwetsbaarheid. Die houdt 

in zijn meest eenvoudige vorm in dat bepaalde kernelementen, zoals beschermde gebieden, verboden zones en 

minder gevoelige, secundaire locaties, worden aangemerkt als zones waar de ontwikkeling van windenergie 

problematisch zou kunnen blijken en waar voorzichtigheid geboden is. Bij complexere inventarisaties wordt een 
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kwetsbaarheid toegewezen door elementen te wegen naar bekende parameters die de kwetsbaarheid vergroten. 

Factoren die de kwetsbaarheid vergroten, behoren gewoonlijk tot de volgende categorieën: soortkenmerken, 

habitatkenmerken, populatiedynamiek en staat van instandhouding. 

• Soortkenmerken 

 Soortgedrag: sommige soorten zijn gevoeliger voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie vanwege 

bepaalde gedragskenmerken. De mate van blootstelling kan de meest significante factor zijn voor de 

kwetsbaarheid van een soort. Zo zijn de vogel- en vleermuissoorten die het vaakst in botsing komen met 

windturbines waarschijnlijk die soorten die meestal op een hoogte vliegen die overeenkomt met het rotorvlak, 

ongeveer 30-150 meter boven de grond. 

 Soortmorfologie: bepaalde soorten kunnen gevoeliger zijn vanwege hun morfologie. Vleermuissoorten met 

vleugels die zijn gemaakt om snel te kunnen vliegen in open ruimten, zijn bijvoorbeeld vatbaarder voor 

botsingen met windturbines. Bij vogels wordt de vleugelbelasting (de verhouding tussen het vleugeloppervlak 

en het lichaamsgewicht) eveneens beschouwd als een belangrijke factor in het botsingsrisico. Ook de 

oogstructuur kan van belang zijn; zo omvat het gezichtsveld van vale gieren bijvoorbeeld een klein binoculair 

gebied en grote blinde vlekken boven, onder en naast het hoofd, waardoor zij vaak niets zien in de richting 

waarin zij vliegen. 

 Trekgedrag: bepaalde soorten kunnen gevoeliger zijn vanwege de aard van hun trek. Zo trekken sommige 

soorten langs duidelijk afgebakende routes, waarbij zij derhalve in hoge aantallen voorkomen. Als 

hernieuwbare-energie-infrastructuur langs die routes wordt aangelegd, in het bijzonder op belangrijke 

knelpunten, neemt het risico op een botsing toe. 

• Habitatkenmerken 

 Kwetsbaarheid van de habitat: bepaalde habitats zijn gevoeliger voor de ontwikkeling van hernieuwbare 

energie. 

 Habitatafhankelijkheid: bepaalde soorten zijn afhankelijk van een beperkte reeks habitats en zouden in gevaar 

kunnen worden gebracht als een te groot aandeel van die habitat aan ontwikkeling wordt blootgesteld. 

• Populatiedynamiek 

 Aandeel van de mondiale/regionale/nationale populatie. Hoe groter het aandeel van de populatie dat wordt 

getroffen, hoe groter de kwetsbaarheid. 

 Kenmerken van de levensloop. Directe sterfte, zoals die veroorzaakt door botsingen met turbines, leidt vaker 

tot effecten op populatieniveau bij soorten die kenmerken vertonen die samenhangen met een lagere 

voortplantingssnelheid en een sterkere afhankelijkheid van het overleven van volwassen dieren. 

• Staat van instandhouding 

 Mondiale, Europese, regionale of nationale staat van instandhouding. Van soorten waarvan de staat van 

instandhouding problematisch is, zoals de soorten die als “in de hele wereld bedreigd” zijn aangemerkt in de 

Rode Lijst van de IUCN, de nationale rode lijsten of de natuurrichtlijnen van de EU is het bijzonder belangrijk 

dat zij worden geïdentificeerd. 

 

Zodra een lijst van soorten en habitats die risico lopen is aangemaakt, kunnen er scores aan deze soorten en 

habitats worden toegekend die hun kwetsbaarheid aangeven. Dergelijke lijsten moeten worden gebaseerd op 

een grondig onderzoek van de wetenschappelijke literatuur en uitvoerig overleg met de belangrijkste 

deskundigen. De scores die worden toegekend aan bepaalde parameters, zoals de vlieghoogte of het percentage 

vermeden botsingen, moeten worden gebaseerd op experimentele gegevens. Dat is echter niet altijd mogelijk, 

en het extrapolatie uit bekende parameters voor nauw verwante taxa kan nodig zijn. Er zij op gewezen dat 

gedragingen en reacties sterk kunnen verschillen, zelfs tussen taxonomisch nauw verwante soorten. 

 

Theoretisch voorbeeld van de toepassing van een scoresysteem inzake kwetsbaarheid 

 

In dit eenvoudige theoretische voorbeeld worden aan vier soorten scores toegekend voor hun kwetsbaarheid 

voor een vorm van hernieuwbare energie. De ruimtelijke verspreiding van de vier soorten wordt in een raster 

gepast. Binnen elk rasterhok worden de scores van de in dat hok aanwezige soorten bij elkaar opgeteld om een 

totaalscore te berekenen voor elke cel van het raster en zo een rudimentaire kwetsbaarheidskaart op te stellen. 

 

STAP 1: De vier soorten krijgen een score voor de kenmerken met betrekking tot morfologie, gedrag en 

populatiedynamiek die hun kwetsbaarheid vergroten en voor hun staat van instandhouding. Die scores worden 

vervolgens bij elkaar opgeteld om een totale kwetsbaarheidsscore te berekenen (zie voorbeeld scoresysteem). 

In dit voorbeeld worden soorten met een hoge of bijzonder hoge kwetsbaarheid voor een parameter automatisch 

in de categorie “HOOG” geplaatst, ongeacht hun score voor andere parameters. 

 

Score voor morfologie/gedrag/populatiedynamiek (1 = lage kwetsbaarheid, 2 = matige kwetsbaarheid, 3 = hoge 

kwetsbaarheid, 4 = bijzonder hoge kwetsbaarheid) 

Instandhoudingsscore (0 = laag, 1 = gemiddeld, 2 = hoog, 3 = bijzonder hoog) 

De instandhoudingsscores worden verdubbeld alvorens ze bij de score voor 

morfologie/gedrag/populatiedynamiek te tellen. 
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Gevoeligheidsscore GEMIDDELD (3 – 8), HOOG (9 – 14), BIJZONDER HOOG (15 – 20) 

Soorten die 3 of 4 scoren voor morfologie/gedrag/populatiedynamiek worden automatisch in de categorie HOOG 

ingedeeld 

 

Soort  Morfologie Gedrag Populatiedynamiek 
Staat van 

instandhouding 
Gevoeligheidsscore 

Soort 1 3 1 1 0 5 

Soort 2 2 2 2 0 6 

Soort 3 4 2 1 3 13 

Soort 4 4 4 4 3 18 

 

STAP 2: Ruimtelijke gegevens over de verspreiding van de vier soorten worden vervolgens in een passend 

rastersysteem ingepast. 

 

 
 

STAP 3: De gecombineerde kwetsbaarheidsscores kunnen vervolgens worden toegepast door de 

kwetsbaarheidsscores voor elke soort in een rasterhok op te tellen, om zo een totaalscore voor elke cel van het 

raster te bekomen. De figuur geeft een theoretisch raster weer dat volgens de eerdere kwetsbaarheidsscores 

werd gewogen. Dit eenvoudige voorbeeld is gebaseerd op aanwezigheid/afwezigheid; wanneer 

populatiegegevens beschikbaar zijn, kunnen die evenwel worden gebruikt om elk rasterhok te wegen naar het 

aantal individuen per soort of het aandeel van de mondiale of regionale populatie van elke aanwezige soort. 

 

Gevoeligheidsscore: GEMIDDELD (3-8), HOOG (9-14), BIJZONDER HOOG (15-20), EXTREEM HOOG (> 20) 
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STAP 4: De uiteindelijke kwetsbaarheidskaart geeft de gecombineerde kwetsbaarheid weer in verband met vier 

theoretische soorten in een theoretisch landschap. Op dergelijke kaarten worden de kwetsbaarheidsniveaus 

gewoonlijk aangeduid met verschillende kleuren. 

 

 

 

 

 

Overzicht van ruimtelijke biodiversiteitsgegevens 

Op kaarten van de kwetsbaarheid van wilde flora en fauna moeten de meest nauwkeurige en actuele gegevens over de 

verspreiding en abundantie van potentieel gevoelige soorten en habitats worden gebruikt. Zulke gegevens worden 
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idealiter systematisch verzameld met behulp van een standaardprotocol, zoals het protocol dat door de European Bird 

Census Council werd ontwikkeld voor de European Breeding Bird Atlas. Vaak worden gegevens echter ad hoc 

gegenereerd, zoals bij waarnemingsgegevens die worden verzameld via burgerwetenschapsprojecten of via 

veldonderzoeken van beperkte geografische omvang. Vertekeningen van de onderzoeksinspanningen of van de nadruk 

dienen te worden erkend en de mate van onzekerheid dient duidelijk te worden gespecificeerd. Vaak moet de verspreiding 

van de soort worden afgeleid uit algemene kaarten van het verspreidingsgebied van de soort, habitatkaarten of 

traceergegevens. Ook hier dienen eventuele onderliggende aannamen en tekortkomingen van dergelijke modellen 

duidelijk te worden vermeld. 

 

Er moet worden erkend dat de huidige verspreiding van een soort veel beperkter kan zijn dan in het verleden en beperkter 

kan zijn dan streefcijfers voor het herstel van de staat van instandhouding. Het kan daarom de voorkeur genieten om 

kaarten van het voorspelde verspreidingsgebied te ontwikkelen op basis van een gewenste verspreiding na het herstel 

van de populatie. 

 

De kwaliteit van de gegevens en het kennisniveau over hoe die op dit moment het beste kunnen worden geïnterpreteerd, 

zullen uiteraard aanzienlijk verschillen van regio tot regio en voor elke taxonomische groep. Zo zijn er veel minder 

gegevens voorhanden over de verspreiding van vleermuissoorten in Europa dan over de verspreiding van vogelsoorten. 

Zelfs wanneer er slechts beperkte gegevens beschikbaar zijn en de daaruit voortvloeiende kwetsbaarheidskaarten ruw 

en voorbarig zijn, kunnen zij toch een nuttig hulpmiddel zijn voor de planning in de beginfasen. Het is evenwel belangrijk 

om de beperkingen duidelijk te onderkennen. 

 

Er bestaan talrijke gegevensreeksen over de verspreiding en abundantie of Europese wilde flora en fauna. Er zijn 

eveneens meerdere abiotische en biotische ruimtelijke milieugegevensreeksen beschikbaar die nuttig kunnen zijn als 

verklarende variabele voor modelverspreidingen. 

 

Er zijn diverse gegevensreeksen beschikbaar op de website van het Europees Milieuagentschap (EMA). Via dit portaal 

zijn gegevens en informatie beschikbaar via de ingediende verslagen over de vogel- en de habitatrichtlijn. De EU-lidstaten 

zijn verplicht om elke zes jaar verslag uit te brengen over de staat van vogels en habitats via verslagen op grond van 

respectievelijk artikel 12 en artikel 17. De openbare gegevens uit deze verslagen omvatten onder meer tabelgegevens 

over de staat en verspreiding, evenals gegevens over de ruimtelijke spreiding die beschikbaar zijn op schaal van een 

standaardraster van 10 km bij 10 km. Zij omvatten de volgende gegevensreeksen: 

• Artikel 12 (vogelrichtlijn): Staat en verspreiding uit verslagen op grond van artikel 12162; 

• Artikel 17 (habitatrichtlijn): Staat en verspreiding uit verslagen op grond van artikel 17163; 

• Natura 2000: verspreiding van SBZ’s en SBZ’s voor habitats die zijn aangewezen in het kader van respectievelijk 

de vogel- en de habitatrichtlijn.164 

 

Andere belangrijke gegevensreeksen die worden meegenomen in de staat en/of verspreiding van biodiversiteit in de EU 

zijn: 

• atlasrasters 

• waarnemingsgegevens 

• kaarten van het verspreidingsgebied van soorten 

• soortverspreidingsmodellen 

• traceergegevens 

• aanwijzing van beschermingsgebieden 

• habitats en vegetatie. 

Deze gegevensreeksen worden nader besproken in het volgende hoofdstuk. 

 

Atlasrasters 

 

Omschrijving: Atlassen van wilde flora en fauna bevatten systematisch verzamelde gegevens over de aanwezigheid of 

abundantie van een soort. Een regio wordt gewoonlijk onderverdeeld in een raster, en elke cel van het raster wordt 

onderzocht aan de hand van een standaardprotocol om een consequente bemonsteringsinspanning te verzekeren. In 

sommige landen volgen de cellen van het raster de lengte- en breedtegraden — vaak worden gemakshalve celintervallen 

van 1 graad, 30 minuten en 15 minuten gekozen. Op hogere breedtegraden waar een dergelijke aanpak tot cellen met 

een sterk uiteenlopende oppervlakte leidt, wordt meestal gekozen voor een vaste celgrootte, met een rastergrootte van 

1, 2, 5, 10 of 50 km. Wanneer zij op verschillende tijdstippen worden herhaald met vergelijkbare methodes, kunnen 

atlassen een bijzonder nuttige manier zijn om veranderingen in de aanwezigheid en abundantie van soorten te 

documenteren. 

                                                      

162 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12 
163 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17 
164 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10
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Type: Vector/raster. 

 

Voordelen: Patronen in het vóórkomen van vogels in grote geografisch gebieden in kaart brengen. Vaak consequente 

bemonsteringsinspanning. 

 

Nadelen: In het raster opgenomen gegevens komen vaak niet precies overeen met de natuurlijke grenzen. Registratie-

inspanningen vaak ongelijk tussen verschillende cellen van het raster. Soms kunnen deze verschillen worden 

gecompenseerd via bemonsteringsinspanningen. 

 

Voorbeelden: 

• De kaart van de European Breeding Bird Atlas 2 (EBBA2) bevat meer dan 5 000 vakken van 50x50 km, met 

informatie over meer dan 500+ soorten broedvogels165. 

• De Bird Atlas of Britain and Ireland (2007-2011)166 brengt vogels in kaart in de winter en in het broedseizoen. Deze 

atlas komt tot stand door een partnerschap tussen de BTO, BirdWatch Ireland en de Scottish Ornithologists’ Club.  

• De EMODnet Atlas of Marine Life167 biedt een combinatie van hulpmiddelen, modellen en ruimtelijke kaarten 

waarmee gebruikers mariene biologische gegevens kunnen visualiseren. De atlas geeft een overzicht van de 

zeevogels, zeezoogdieren, reptielen, vissen, benthos, algen en plankton die voorkomen in de Europese mariene 

wateren. 

• De door de Europese Commissie gepubliceerde European Atlas of Forest Tree Species168 is een nuttige bron van 

informatie over de verspreiding van bomen en boshabitats. 

 

 

Waarnemingsgegevens 

 

Omschrijving: Aan geografische coördinaten gerelateerde gegevens over soortwaarnemingen die zijn verzameld met 

behulp van gestructureerde onderzoeken of, steeds vaker, via crowdsourcing door amateur-natuuronderzoekers. Aan 

geografische coördinaten gerelateerde gegevens kunnen als punten in kaart worden gebracht om de verspreiding en 

abundantie weer te geven. 

 

Type: Punt. 

 

Voordelen: De puntdichtheden kunnen worden geïnterpoleerd om rasters of isolijnenkaarten te genereren. 

 

Nadelen: Mogelijk ongelijke spreiding van de registratie-inspanningen en daardoor een hoge mate van weglatingsfouten. 

Er bestaan technieken om eventuele verschillen in de bemonsteringsinspanning te corrigeren. 

 

Voorbeelden: 

• De gegevensbank European Seabirds at Sea (ESAS)169 bevat gegevens die op zee door schepen en 

luchtvaartuigen werden vergaard met behulp van in Tasker et al. (1984) en Camphuysen (2004) omschreven 

methoden. Voor vogels op het water wordt gebruikgemaakt van een proefstrookmethode met verschillende 

afstanden, en voor vliegende vogels wordt gewerkt met momentopnamen. De gegevens worden verzameld door 

zeevogelonderzoekers uit Noordwest-Europa en het Britse Joint Nature Conservation Committee (JNCC). De 

gegevens worden namens de partners beheerd door het JNCC. Sinds 1979 zijn ongeveer 

3 000 000 zeevogeltellingen verzameld. De gegevens zijn op verzoek beschikbaar. 

• De vrij toegankelijke eBird Basic Dataset (EBD)170 bevat alle onbewerkte eBird-waarnemingen en bijbehorende 

metagegevens. Deze gegevensreeks wordt maandelijks bijgewerkt en kan worden gedownload. De EBD bevat ook 

bijbehorende pakketten voor de verwerking van deze specifieke gegevens in R (een computerprogramma). 

Daarnaast worden observationele gegevensreeksen van eBird beschikbaar gesteld via de Global Biodiversity 

Information Facility171. 

• Het Euro Bird Portal172 is een project van de European Bird Census Council (EBBC) waaraan 29 instellingen uit 

21 Europese landen meewerken. Dit register bundelt gegevens uit diverse bronnen met het oog op grootschalige 

                                                      

165 https://mapviewer.ebba2.info/ 
166 https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas 
167 https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas 
168 https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/ 
169 http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469 
170 https://ebird.org/home 
171 https://www.gbif.org/ 
172 https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/ 

https://mapviewer.ebba2.info/
https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas
https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas
https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/
http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469
https://ebird.org/home
https://www.gbif.org/
https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/
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ruimtelijke analyses. Momenteel zijn de gegevens te bekijken via een interactieve webviewer. Naarmate het EBBC-

project vordert, zullen derden de gegevens en producten echter ook rechtstreeks kunnen opvragen. 

• BirdTrack173 is een kosteloze onlineportaal voor het indienen van vogelgegevens voor Groot-Brittannië en Ierland. 

• Ornithoportal174 verstrekt vogelgegevens voor Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Polen, Spanje 

(Catalonië en Baskenland) en Zwitserland. 

• Observation.org175 is een hulpmiddel waarmee waarnemers op het terrein overal ter wereld hun waarnemingen van 

planten en dieren kunnen registreren en delen. 

• Het European Biodiversity Portal176 biedt toegang tot biodiversiteitswaarnemingen en ecologische gegevens, naast 

hulpmiddelen om gegevens te delen en te ontdekken. 

• Het EMODnet Biology-gegevensportaal177 biedt kosteloos toegang tot gegevens over de temporele en ruimtelijke 

verspreiding van mariene soorten en soortkenmerken uit alle Europese regionale zeeën. EMODnet Biology maakt 

deel uit van het door de EU gefinancierde Europese mariene observatie- en datanetwerk en bouwt voort op het 

World Register of Marine Species en het European Ocean Biogeographic Information System. 

 

 

Kaarten van het verspreidingsgebied van soorten 

 

Omschrijving: Kaarten van het verspreidingsgebied van soorten geven aan of soorten wijdverspreid zijn of afwezig zijn 

en weerspiegelen gewoonlijk de areaalgrootte (Extent of Occurrence — EOO) van een soort. Dergelijke informatie kan 

voldoende worden verfijnd met analyses van de ruimtelijke dekking en met soortverspreidingsmodellen om de 

aanwezigheid van soorten realistischer voor te stellen. 

 

Type: Polygon. 

 

Voordelen: Een nuttige gegevensbron indien er geen waarnemingsgegevens of atlasgegevens voorhanden zijn. 

 

Nadelen: Dergelijke kaarten weerspiegelen gewoonlijk de EEO, wat tot een aanzienlijke mate van weglatingsfouten kan 

leiden. 

 

Voorbeelden: 

• Het EEA bezit GIS-gegevens over de verspreiding van Europese soorten en habitattypen. Deze gegevens worden 

op basis van de staat van instandhouding gebundeld per lidstaat en op het niveau van de EU-28. 

• BirdLife International maakt en bewaart gedigitaliseerde verspreidingskaarten voor alle vogelsoorten ter wereld. 

Die kaarten kunnen worden geraadpleegd via de Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT). 

 

Soortverspreidingsmodellen 

 

Omschrijving: In soortverspreidingsmodellen worden soortwaarnemingsgegevens gecombineerd met bekende 

milieuparameters om nauwkeurigere voorspellingen te doen ten aanzien van het voorkomen. 

Soortverspreidingsmodellen kunnen ook worden gebruikt om modellen op te stellen van de toekomstige verspreiding op 

basis van diverse scenario’s, zoals de verwachten klimaatverandering of het geplande herstel van een soort. Bij het 

plannen van windparken met een lange levensduur, kan het belangrijk zijn om te anticiperen op waarschijnlijke 

veranderingen in de toekomstige kwetsbaarheid. 

 

 

Type: Vector/raster. 

 

Voordelen: Geven vaker dan kaarten van het verspreidingsgebied de oppervlakte van het verspreidingsgebied weer. 

 

Nadelen: De nauwkeurigheid is afhankelijk van de onderliggende algoritmen. Ground-truthing aanbevolen. 

 

Traceergegevens 

 

Omschrijving: Gegevens waaruit de opeenvolgende locaties van een dier op specifieke tijdstippen en plekken blijken. De 

gegevens zijn gewoonlijk afkomstig van gemerkte dieren (bv. GPS-tags). Traceergegevens verschaffen belangrijke 

inzichten in de ruimtelijke ecologie van een soort en kunnen worden gebruikt om belangrijke foerageergebieden of 

                                                      

173 https://bto.org/our-science/projects/birdtrack 
174 https://www.fauna.hr/ 
175 https://observation.org/ 
176 http://biodiversity.eubon.eu/ 
177 https://www.emodnet.eu/biology 

https://bto.org/our-science/projects/birdtrack
https://www.fauna.hr/
https://observation.org/
http://biodiversity.eubon.eu/
https://www.emodnet.eu/biology
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trekroutes te identificeren. Wetenschappers verzamelen gegevens over de verplaatsingen van de dieren door 

elektronische volgapparaten aan individuele dieren te bevestigen. Dat kan gaan van VHF-radiozenders, die een signaal 

uitzenden naar de ontvanger van de onderzoeker, tot GPS- en Argos Doppler-tags, die nauwkeurige tijds- en 

locatiegegevens doorsturen en waarvoor het niet nodig is dat een persoon een fysieke waarneming doet. 

 

Type: Lijn. 

 

Voordelen: Nuttig voor het identificeren van trekroutes, belangrijke foerageergebieden enz. 

 

Nadelen: Gewoonlijk bijzonder variabele registratie-inspanning, met een sterke voorkeur voor bepaalde soorten op 

bepaalde locaties. 

 

Voorbeelden: 

• Onlinegegevensbanken, zoals Movebank (die wordt gehost door het Max Planck-instituut voor ornithologie), doen 

dienst als registers voor traceergegevens met betrekking tot dieren. Individuele reeksen traceergegevens zijn 

eigendom van de onderzoekers, met wie contact kan worden opgenomen om gegevens op te vragen. 

• De Seabird Tracking Database - Tracking Ocean Wanderers (die wordt gehost door Birdlife International) is de 

grootste verzameling van traceergegevens met betrekking tot zeevogels ter wereld. Zij doet dienst als centrale 

opslagplaats voor traceergegevens met betrekking tot zeevogels van over de hele wereld en is bedoeld om de 

werkzaamheden op het gebied van de instandhouding van zeevogels te helpen bevorderen en de 

traceergemeenschap te ondersteunen. 

 

Beschermde gebieden 

 

Omschrijving: De grenzen van gebieden die zijn aangewezen vanwege hun belang voor de instandhouding (beschermde 

gebieden, Natura 2000-gebieden, belangrijke gebieden voor vogels en biodiversiteit (IBA’s) enz.). 

 

Type: Polygonen/punten. 

 

Voordelen: Belangrijke gebieden die in aanmerking moeten worden genomen bij het plannen van hernieuwbare energie. 

 

Nadelen: Sommige gegevensreeksen zijn duur voor commercieel gebruik. 

 

Voorbeelden: 

• Het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden in de EU bestaat uit SBZ’s voor habitats, zoals gedefinieerd 

in de EU-habitatrichtlijn (92/43/EEG), en SBZ’s, zoals aangewezen op grond van de EU-richtlijn inzake het behoud 

van de vogelstand. Het Natura 2000-netwerk maakt op zijn beurt deel uit van het Emerald-netwerk van gebieden 

van bijzonder belang vanuit het oogpunt van instandhouding in het kader van het Verdrag van Bern. 

• De Natura 2000-viewer is een online-tool waarin de volgende zaken kunnen worden bekeken: i) alle Natura 2000-

gebieden; ii) belangrijke informatie over de soorten en habitats waarvoor elk gebied is aangewezen; en 

iii) populatieramingen en informatie over de staat van instandhouding. Zie http://natura2000.eea.europa.eu/ 

• Natura 2000-gegevens en kaarten. 

• Protected Planet verschaft uitvoerige, actuele informatie over beschermde gebieden wereldwijd. Het wordt beheerd 

door het World Conservation Monitoring Centre van UNEP (UNEP-WCMC), met steun van de IUCN en haar 

Wereldcommissie voor beschermde gebieden (WCPA). 

• Belangrijke biodiversiteitsgebieden (Key Biodiversity Areas of KBA’s) vormen het grootste, meest omvattende 

mondiale netwerk van gebieden die significant zijn voor de mondiale instandhouding van de biodiversiteit. De 

wereldgegevensbank van KBA’s wordt namens het KBA-partnerschap beheerd door BirdLife International. Zij bevat 

gegevens over mondiale en regionale KBA’s, waaronder belangrijke gebieden voor vogels en biodiversiteit (IBA’s). 

Aanvullende informatie over IBA’s in de mariene omgeving is te vinden via de e-Atlas voor mariene IBA’s. In de EU 

heeft de IBA-inventaris als input gediend voor de aanwijzing van SBZ’s, en het nut van de inventaris als 

“schaduwlijst” van SBZ’s is herhaaldelijk erkend door het Europees Hof van Justitie en de Europese Commissie. 

• Voor commerciële doeleinden zijn de gegevens in de wereldgegevensbank van KBA’s en de wereldgegevensbank 

van beschermde gebieden op te vragen via de Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT). 

• Ramsar-gebieden: Er zijn nadere gegevens beschikbaar over gebieden die zijn aangewezen op grond van de 

Overeenkomst van Ramsar, maar er zijn weinig ruimtelijke gegevens beschikbaar. 

 

Habitat en vegetatie 

 

Omschrijving: Stelt ecologische gemeenschappen voor in verhouding tot hoogte, geologie, topografie en bodem. 

 

Type: Raster/vector. 
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Voordelen: Nuttig om kwetsbare ecologische gemeenschappen te identificeren. 

 

Nadelen: Kaarten zijn vaak vrij algemeen. 

 

Voorbeelden: 

• De Natura 2000-dataviewer toont de verspreiding van habitats zoals aangemeld uit hoofde van artikel 17. 

• De CORINE Land Cover Inventory werd door de Europese Gemeenschap opgezet om geospatiale milieu-informatie 

op een gestandaardiseerde, vergelijkbare manier te verzamelen in het hele Europese continent. Het programma 

ging van start in 1985 en de eerste iteratie van de gegevensreeksen had betrekking op het referentiejaar 1990. 

Latere uitgaven betroffen de jaren 2000, 2006, 2012 en 2018. 

• De Ocean Data Viewer biedt gebruikers de gelegenheid om diverse ruimtelijke gegevensreeksen te bekijken en te 

downloaden, waaronder habitatlagen, die verband houden met de biodiversiteit in mariene en kustgebieden. 

 

Belangrijkste aanbevelingen 

Kaarten van de kwetsbaarheid van wilde flora en fauna standaard te worden opgesteld voorafgaand aan elk 

plannen voor of elke ontwikkeling van hernieuwbare energie. 

Kaarten van de kwetsbaarheid van wilde flora en fauna dienen te worden opgesteld in nauwe samenwerking met 

alle relevante belanghebbenden, waaronder regelgevingsinstanties, natuurverenigingen en ontwikkelaars. 

Vele lidstaten zullen een hernieuwbare energiemix overwegen die elementen van windenergie, zonne-energie en 

andere technologieën omvat. Die verschillende soorten hernieuwbare energie dienen idealiter gezamenlijk te 

worden beschouwd via eenzelfde inventarisatie, waarbij voor elke soort energie afzonderlijke gevoeligheidslagen 

worden ontwikkeld. 

Kaarten van de kwetsbaarheid van wilde flora en fauna dienen op diverse geografische schaalgrootten te worden 

opgesteld. Het is van essentieel belang om op een grote ruimtelijke schaal te plannen om de meest passende 

ontwikkelingsmogelijkheden strategisch te optimaliseren, zowel uit het oogpunt van hernieuwbare energie als uit 

natuuroogpunt. Waar mogelijk dienen kaarten te worden ontwikkeld op regionaal, nationaal of zelfs multinationaal 

niveau. Kaarten op een nauwkeurigere schaal, die gebaseerd zijn op aanvullende gegevens en gericht zijn op 

gebieden met meer potentieel voor ontwikkeling of met een hogere kans op conflicten met wilde flora en fauna, 

dienen eveneens te worden overwogen. 

Bij het opstellen van kaarten van de kwetsbaarheid van wilde flora en fauna moet worden geprobeerd om alle 

potentieel getroffen soorten en habitats waarvan de instandhoudingsstatus zorgwekkend is (opname in de 

natuurrichtlijnen van de EU) in aanmerking te nemen. Bepaald taxa zullen onvermijdelijk moeilijker te beoordelen 

zijn, vanwege beperkte gegevens over hun verspreiding en onvolledige gegevens over de gevolgen voor deze 

taxa. Dergelijke groepen zullen een meer rudimentaire analyse vergen en een meer behoedzame interpretatie 

vereisen. 

Waar mogelijk dienen kaarten van de kwetsbaarheid van wilde flora en fauna zo te worden opgesteld dat zij 

verenigbaar zijn met bestaande planningsinstrumenten. 

Kaarten van de kwetsbaarheid van wilde flora en fauna dienen publiek toegankelijk, eenvoudig en 

gebruiksvriendelijke te zijn en vergezeld te gaan van duidelijke interpretatierichtsnoeren. 

Kaarten van de kwetsbaarheid van wilde flora en fauna dienen te worden opgesteld in samenwerking met 

meerdere taxonomiedeskundigen om te verzekeren dat zoveel mogelijk relevante gegevensreeksen worden 

gebundeld. 

Gegevensreeksen met betrekking tot het Natura 2000-netwerk kunnen worden gebruikt om kaarten van de 

kwetsbaarheid van wilde flora en fauna in de EU op te stellen. Gegevens die worden verzameld in verband met 

de artikelen 12 en 17, op basis van een raster van 10 x 10 km, kunnen een goede basis vormen om gegevens te 

genereren. 

Kaarten van de kwetsbaarheid van wilde flora en fauna dienen zo te worden ontwikkeld dat nieuwe 

gegevensreeksen of actualiseringen er vlot in kunnen worden opgenomen. 

Gegevens over de algemene geschiktheid van habitats kunnen een nuttig uitgangspunt vormen voor taxa 

waarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Voor bepaalde taxa, zoals vleermuizen en zeezoogdieren zijn 

veel minder gegevens beschikbaar (en veel minder kennis over hoe die gegevens het beste kunnen worden 

geïnterpreteerd). 

Kaarten van de kwetsbaarheid van wilde flora en fauna dienen te worden gebaseerd op de best beschikbare 

gegevens op een zo nauwkeurig mogelijke schaal. Zij dienen duidelijke informatie te geven over de mate van 

onzekerheid, de beperkingen van de gegevens en de vergelijkbaarheid van verschillende gegevensreeksen. 

Kaarten van de kwetsbaarheid van wilde flora en fauna dienen verenigbaar te zijn met het relevante 

planningssysteem en dienen toegankelijk te zijn voor alle relevante gebruikers en doelgroepen. Onlineplatforms 

zijn een goede manier om kaarten voor te stellen, zodat eindgebruikers de kaarten interactief kunnen gebruiken 

en de lagen kunnen bekijken naast andere variabelen, zoals andere locaties waar hernieuwbare energie wordt 
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ontwikkeld, beschermde gebieden enz. Kaarten persoonlijk aanprijzen bij planningsinstanties, ontwikkelaars en 

andere eindgebruikers kan nuttig zijn om ervoor te zorgen dat zij vaker worden gebruikt. 
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AANHANGSEL E – NATIONALE RICHTSNOEREN MET BETREKKING TOT DE BEOORDELING VAN SIGNIFICANTE EFFECTEN VAN DE ONTWIKKELING VAN 

WINDENERGIE OP VLEERMUIZEN, VOGELS EN ZEEZOOGDIEREN 

Tabel 9-2 Nationale richtsnoeren die werden gebruikt voor de beoordeling van significante effecten van de ontwikkeling van windenergie op vleermuizen 
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Titel  Ref 

Albanië P CC N N N   

Georgië  P OECD N N N   

Israël P MENA
* 

J N N Richtsnoeren voor 
kadaveronderzoek (docweb)  

 

Israël P MENA J N N Beoordelingsrichtsnoeren voor 
vleermuizen en windturbines 
(docweb) 

 

Macedonië, 
FYR 

P OECD N N N   

Moldavië P OECD N N N   

Monaco P OECD N N N   

Montenegro P CC N N N   

Noorwegen P OECD N N N   

San Marino P OECD N N N   

Zwitserland P OECD N N N   

Oekraïne P OECD N N N   

België P LS J 
(Waals 
Gewest) 

N J Note de référence pour la prise 
en compte de la biodiversité 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf
?ID=28103 
 
 

                                                      

178 Onder “Staat die deel uitmaakt van het verspreidingsgebied” wordt verstaan: i) iedere Staat (en eventueel iedere andere partij, bedoeld sub k) hieronder,) die 
rechtsbevoegdheid uitoefent over enigerlei deel van het verspreidingsgebied van die trekkende soort of ook ii) een Staat waarvan de schepen de vlag van die Staat voeren en 
die buiten de landsgrenzen worden ingezet om dieren aan de populatie van die soort te onttrekken. 
Onder “partij” wordt verstaan een Staat of iedere uit soevereine Staten bestaande regionale organisatie voor economische integratie, die bevoegd is tot het onderhandelen 
over, het sluiten en het toepassen van internationale overeenkomsten op de gebieden die door dit Verdrag worden bestreken, ten aanzien waarvan dit Verdrag van kracht is. 
Bron: Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten via https://www.cms.int/en/convention-text. 

 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
https://www.cms.int/en/convention-text
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België P LS J 
(Vlaan-
deren) 

N J Effecten van windturbines op 
vogels en vleermuizen in 
Vlaanderen 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2
015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInV
laanderen.pdf 

        
Bulgarije P LS N J N   

Kroatië P LS N ? J Verslag van de IWG over 
windturbines en 
vleermuispopulaties (2017) 

http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127 
 

Kroatië P LS N ? J Smjernice za izradu studija 
utjecaja na okolis za zahvate 
vjetroelektrana 

 

Cyprus P LS N N N   

Tsjechië P LS J (met 
enige 
plaatse-
lijke 
aanpas-
singen) 

N N  NEE (voor aanpassingen) 
 
 

Denemarken P LS N N N   

Estland P LS N N N   

Finland P LS N N J Planning van de aanleg van 
windparken. Update 2016. 
Tuulivoimarakentamisen 
suunnittelu. Päivitys 2016.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/790
57/OH_5_2016.pdf 
 

Finland P LS N N J Beoordeling van de gevolgen 
voor vogels van de aanleg van 
windenergie 
Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/754
07/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
  

Finland P LS N N J Gevolgen van windturbines 
voor avifauna en vleermuizen 
in literatuur en verslagen, 
Kirjallisuusselvitys 
tuulivoimaloiden vaikutuksista 
linnustoon ja lepakoihin. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80
066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1 
 

Frankrijk P LS J J J  Officiële algemene richtsnoeren 
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env
_2017-01-24.pdf http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf 

 
 
https://eolien-
biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_201
8.pdf http://www.charente-

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
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maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%
20Eolien%20St%20F%C3%A9lix%205%20annexe%2013
%20Protocole_de_suivi_environnemental 
pdf (2015) 
 
SFEPM-richtsnoeren –  
onderzoek vooraf: 
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf 
(2016)  
 
onderzoek: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf(
2016)  
monitoring: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf 
(2016)  
 
la prise en compte des Chiroptères dans la planification 
des projets éoliens terrestres en France 
le diagnostic chiroptérologique (étude d'impact) des projets 
éoliens terrestres 
les suivis des impacts des parcs éoliens terrestres sur les 
populations de Chiroptères 

Duitsland P LS N J (voor 
verschil-
lende 
deel-
staten of 
bedrijven
) 

J (voor 
som-
mige 
deel-
staten 
en een 
natio-
nale 
beoor-
deling 
voor 
wind-
turbines 
in 
bossen) 

 Beieren: https://www.verkuendung-
bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-
A001_PDFA.pdf (2011) 
 
Baden-Württemberg: https://wm.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf 
(2012) 
 
Hessen: http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-
Leitfaden.pdf (2012)  
 
Nedersaksen: 
deel1: 
(2016)  
 
deel 2: 
 
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitf
aden_-
_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_
Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachse

http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
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n_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf (2016)  
  
Noordrijn-Westfalen:  
algemeen:  
 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf (2013)  
 in bossen: 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
leitfaden_wind_im_wald.pdf (2012)  
  
Rijnland-Palts  
 
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-
Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-
LUWG_2012.pdf.pdf 
 
Saarland:  
 
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf (2013)  
 Saksen-Anhalt:  
 http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf(2016) 
 
Saksen-Anhalt:  
https://mule.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU
/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181
126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefr
ei.pdf 
 
 Sleeswijk-Holstein: 
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf (2008)  
  
Thüringen:  
 
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
(2015)  
  

http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
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Overige: BfN – in bossen: 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf (2011)  
NLT:  
 
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 
(2014)  
  

Duitsland  LS    Arbeitshilfe Mopsfledermaus 
Untersuchungs- und 
Bewertungsrahmen 
für die Genehmigung von 
Windenergieanlagen (2018) 

https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_
23_LfU 
 

Duitsland  LS    Leitfaden zur Beachtung 
artenschutzrechtlicher Belange 
beim Ausbau der 
Windenergienutzung im 
Saarland 

http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf 
  

Duitsland  LS    Verslag van de IWG over 
windturbines en 
vleermuispopulaties (2017) 

http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf  

Duitsland  LS    Empfehlungen zur 
Berucksichtigung 
tieroklogischer Belange bei 
Windenergieplanungen in 
Schleswig-Holstein (2008) 

http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf 
  

Duitsland  LS    Arbeitshilfe zur 
Berucksichtigung des 
Fledermasusschutzes bei der 
Genehmigung von 
Windenergieanlagen (WEA) in 
Turingen (2015) 

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
  
 
  

Duitsland  LS    Windkraft uber Wald (2011)  http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf  

Duitsland  LS     http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 

Hongarije P LS N N N   

Ierland P LS N J N Bat Conservation Ireland Wind 
Turbine/Wind Farm 
Development Bat Survey 
Guidelines (2012) 

http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIrela
nd%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelin
es%20Version%202%208.pdf (2012) 

Italië  P LS N N N   

http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
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Letland P LS N N N   

Litouwen P LS J  J   

Luxemburg P LS N N N  NEE 

Malta P LS N N N   

Nederland P LS N J N  http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-
land/milieu-en-omgeving/vleermuizen(2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%2
0vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf (2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting
%20-
%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%
20in%20the%20Netherlands%20%28NL%29.pdf (2013) 

Polen P LS N J (ngo-
richt-
snoeren 
2009 niet 
bij-
gewerkt, 
ontwerp 
van 
officiële 
richt-
snoeren 
aan-
bevolen 
door 
ngo’s) 

N (ont-
werp 
van 
officiële 
richt-
snoeren 
nog 
steeds 
niet 
officieel 
aan-
vaard 
maar 
alge-
meen 
ge-
bruikt) 

Ytyczne dotyczace oceny 
oddzilywania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze 
(2013) 

http://www.ansee.pl/wp-
content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_odd
zialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf  

  LS    Tijdelijke Poolse richtsnoeren 
voor de beoordeling van de 
gevolgen van windparken voor 
vleermuizen 

http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/
Guidelines_Poland.doc 
  

Portugal P LS   J Diretrizes para a consideração 
de morcegos em programas de 
monitorização de Parques 
Eólicos em Portugal 
continental (2017)  

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs
/Mam/morc/morc-recom-p-eolic (2008) 
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resou
rce/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-
eolicos-out2017.pdf  
Een ontwerp van een nieuwe versie (2017) moet nog 
worden goedgekeurd door de overheid 

Roemenië P LS N J N 18e vergadering van de 
adviescommissie (2013) 

http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2 
 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2
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Slowakije P LS N N N   

Zweden P LS N N N   

VK  P LS N J J Bats and onshore wind 
turbines, interim guidance 
(2014) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/612294166629
5808 
  

  LS    Bats and Onshore Wind 
Turbines Survey, Assessment 
and Mitigation (2019)  

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-
01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf 

  LS    Renewable Energy Planning 
Guidance Note 3 (Cornwall) 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-
Wind-V2-June-2013-cover.pdf 

  LS    Recommended approach for 
bats and single, small wind 
turbines in Cornwall 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-
guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-
March-2011.pdf 

  LS    Ceredigion https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.
cfm?mediaid=52666 (2015) 

Algerije B MENA N N N   

Andorra B OECD N N N   

Armenië B OECD N N N   

Azerbeidzjan B OECD N N N   

Belarus B OECD N N N   

Bosnië en 
Herzegovina 

B OECD N N N   

Heilige Stoel B OECD N N N   

Iran  B MENA N N N   

Irak B MENA N N N   

Jordanië B MENA N N N   

Kazachstan B MENA N N N   

Koeweit B MENA N N N   

Libanon B MENA N N N   

Libië B MENA N N N   

Liechtenstein B OECD N N N   

Marokko B MENA N N N   

Palestijnse 
gebieden 

B MENA N N N   

Russische 
Fed. 

B OECD N N N   

Saudi-Arabië B MENA N N N   

Servië B CC N N J 
(hoofd-
stukken 
over 
wind-
parken 

Vleermuizen en 
milieueffectbeoordeling 

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocij
e2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web
_lq.pdf (2011) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
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in natio-
nale 
MEB-
richt-
snoeren 
voor 
vleer-
muizen) 

Spanje  B LS N J N Verslag van de IWG over 
windturbines en 
vleermuispopulaties 

http://secemu.org/wp-
content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_re
d.pdf (2013) 

Syrië B MENA N N N   

Tunesië B MENA N N N   

Oostenrijk B LS N N N   

Griekenland B LS N N N   

Turkije B CC N N N   

* MENA: Midden-Oosten en Noord-Afrika 

Tabel 9-3 Nationale richtsnoeren die werden gebruikt voor de beoordeling van significante effecten van de ontwikkeling van windenergie op vogels 

Landen Titel Locatie 

Finland Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

Hongarije Szélenergia és természetvédelem http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/Szélenergia_és_tv_08.pdf 

VK Onshore wind energy https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/onshore-wind energy 

VK Bird Collision Avoidance: Empirical evidence 
and impact assessment 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_614_FINAL_WEB.pdf 

 

  

http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
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Tabel 9-4 Nationale richtsnoeren die werden gebruikt voor de beoordeling van significante effecten van de ontwikkeling van windenergie op zeezoogdieren 

Landen Titel Locatie 

Finland Tuulivoimarakentamisen suunnittelu http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

Duitsland Konzept für den Schutz der Schweinswale vor 
Schallbelastungen bei der Errichtung von 
Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee 
(Schallschutzkonzept) 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/awz/Dokumente/schallschutzkonzept_BMU.pdf 

Nederland Kader Ecologie en Cumulatie – 2018 
Ondertitel: Cumulatieve effecten van aanleg van 
windparken op zee op 
bruinvissen 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/157579/kader_ecologie_en_cumulatie_-
_2018_cumulatieve_effecten_van_aanleg_van_windparken_op_zee_op_bruinvis.pdf 

Nederland Cumulatieve effecten van impulsief 
onderwatergeluid op zeezoogdieren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/123302/kader_ecologie_en_cumulatie_t_b_v_uitrol_wi
ndenergie_op_zee_deelrapport_b_-_bijlage_tno-onderzoek_cu.pdf 

VK Statutory nature conservation agency protocol 
for minimising the risk of injury to marine 
mammals from piling noise 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Piling%20protocol_August%202010.pdf 

VK JNCC guidelines for minimising the risk of 
injury to marine mammals from using 
explosives 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Explosives%20Guidelines_August%202010.pdf 

VK General advice on marine-renewables 
development 

https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/marine-renewables/general-advice-marine 
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AANHANGSEL F – VLEERMUISSTERFTE ALS GEVOLG VAN BOTSINGEN 

Tabel 9-5 Prevalentie van soorten uit bijlage II (vetgedrukt) in mortaliteitsgegevens in heel Europa (van 9 354 slachtoffers 
geregistreerde tussen 2003 en 2017) 

Orde/familie Gewone naam Soort (EUNIS) Aantal slachtoffers in 
verslagen 

Chiroptera: Miniopteridae Schreibers vleermuis Miniopterus schreibersii 11 

Chiroptera: Pteropodidae Nijlroezet Rousettus aegyptiacus 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Blasius’ hoefijzerneus Rhinolophus blasii 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Paarse hoefijzerneus Rhinolophus euryale 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Grote hoefijzerneus Rhinolophus 
ferrumequinum 

2 

Chiroptera: Rhinolophidae  Kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Mehely’s hoefijzerneus Rhinolophus mehelyi 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Mopsvleermuis  Barbastella barbastellus 5 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Bechsteins vleermuis Myotis bechsteinii 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Kleine vale vleermuis Myotis blythii 7 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Capaccini’s vleermuis Myotis capaccinii 0 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Meervleermuis  Myotis dasycneme 3 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus 4 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Vale vleermuis Myotis myotis 7 

 

Collectief vertegenwoordigen deze vleermuizen slechts 0,5 % van de geregistreerde slachtoffers onder vleermuizen (zowel 

toevallig aangetroffen als tijdens monitoringstudies na aanleg, van 2003 tot eind 2017). In het brondocument179 wordt 

opgemerkt dat deze cijfers “de werkelijke omvang van de vleermuissterfte bij windturbines geenszins weerspiegelen” 

omdat zij “louter gebaseerd zijn op bij de leden van EUROBATS IWG gemelde sterfgevallen en niet op de werkelijke sterfte 

die wordt berekend aan de hand van verschillende vertekenende factoren, zoals de intensiteit van het onderzoek, het 

verwijderen van kadavers door roofdieren/aaseters, de efficiëntie van de zoeker en het percentage van het gebied dat 

daadwerkelijk is doorzocht”. Afgezien daarvan lopen de soorten uit bijlage II duidelijk minder risico door windturbines dan 

verschillende andere soorten. 

  

                                                      

179 Het verslag van de EUROBATS IWG (vergadering 23) over windturbines en vleermuizen dat werd voorgesteld aan 
de adviescommissie: https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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Tabel 9-6 Aandeel van de geregistreerde slachtoffers bij vleermuizen bij Europese windparken per soort 

Soort* Aandeel van de slachtoffers bij windparken in heel 
Europa 

Pipistrellus pipistrellus 24 % 

Nyctalus noctula 16 % 

Pipistrellus nathusii 17 % 

Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus 5 % 

Nyctalus leisleri 8 % 

Pipistrellus spp. 7 % 

Pipistrellus kuhlii 5 % 

Hypsugo savi 4 % 

Pipistrellus pygmaeus  5 % 

*De soorten in deze lijst maken meer dan 90 % uit van de geregistreerde slachtoffers in windparken in heel Europa in de 

periode 2003-2017 (niet-geïdentificeerde slachtoffers zijn niet meegenomen in de percentages). Geen andere soorten 

vertegenwoordigden maakten meer dan 5 % van de geregistreerde slachtoffers uit. Alle soorten zijn soorten uit 

bijlage IV, die ook “Alle soorten” Microchiroptera omvat. Geen van deze soorten zijn opgenomen in bijlage II bij de 

habitatrichtlijn. 

Bron: Het verslag van de EUROBATS IWG over windturbines en vleermuizen dat werd voorgesteld aan de 

23e bijeenkomst van de adviescommissie 

(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-

AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf) 

 

 

 

 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf

