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1 INLEIDING 

Millenenergy VOF (verder Millenergy genoemd) is voornemens ‘Windpark Delfzijl Midden’, te 

realiseren. Het windpark bestaat uit 18 windturbines, gelegen op het bedrijventerrein 

Oosterhorn in de gemeente Delfzijl.  

 

Voor  het windpark worden diverse besluiten genomen, waaronder het ruimtelijk besluit en een 

omgevingsvergunning. In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) is eveneens 

vergunning en ontheffing vereist.  

 

Het windpark is gelegen op het bedrijventerrein dat grenst aan de Eems-Dollard; onderdeel van 

Natura 2000-gebied Waddenzee en heeft in potentie een negatief effect op de natuurlijke 

kenmerken en instandhoudingsdoelstellingen van de Waddenzee. Op grond van artikel 2.7 lid 2 

Wnb kan vergunning worden verleend voor activiteiten die negatieve effecten kunnen hebben. 

Deze vergunning wordt hierbij gevraagd voor het windpark door Millenergy.  

 

Ten gevolgen van de exploitatie van het windpark worden aanvaringsslachtoffers verwacht 

onder diverse vogel- en vleermuissoorten. Op grond van art. 3.1 lid 1 Wnb is het verboden 

vogels te doden en op grond van art. 3.5 lid 1 Wnb voor fauna, waaronder diverse 

vleermuissoorten en vogelsoorten die op grond van het verdrag van Bonn en/of Bern zijn 

aangewezen. Op grond van artikel 3.3 lid 1 respectievelijk artikel 3.8 lid 1 kan Gedeputeerde 

Staten ontheffing van deze verboden verstrekken. Deze ontheffing wordt hierbij aangevraagd 

voor het windpark door Millenergy. 

 

Voor het windpark wordt een vergunning in het kader van art 2.7 lid 2 Wnb en ontheffing in het 

kader van art. 3.1 lid 1 en art. 3.5 lid 1 Wnb. Hierna wordt hier samengevat naar verwezen als 

‘de Wnb-vergunning’. De provincie Groningen is het bevoegde gezag voor deze vergunning. 

Het aanvraagformulier voor de Wnb-vergunning is gebruikt voor de aanvraag. In het formulier 

verwijst op verschillende plaatsen naar bijlage 1. Dit onderliggende document betreft bijlage 1.  

 

1.1 Termijn 

De aanvraag betreft een nieuwe activiteit. De aanvraag is tijdelijk. Aangezien er verschil is in de 

periode die relevant is voor vergunning in relatie tot de gebiedsbescherming ten opzichte van 

de aanvraag in het kader van de soortbescherming wordt een eenduidige termijn gehanteerd. 

Verzocht wordt om vergunning met een geldigheid vanaf het moment van verlenen van de 

vergunning tot 30 jaar na in bedrijfsname van de laatste windturbine. Te zijner tijd, voorafgaand 

aan het aflopen van deze termijn worden nagegaan of ook vergunning is vereist voor de 

verwijdering van de windturbines.  

 

De realisatie van het windpark is voorzien in 2018 of 2019, afhankelijk van het verloop van de 

procedure en de voorbereidingen voor de realisatie. Indien gewenst kan voorafgaand aan de 

bouw een planning wordt toegezonden.  
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1.2 Leeswijzer 

Hierna wordt de informatie uit het aanvraagformulier gegeven, waar deze nog niet in het 

formulier is opgenomen of waar in het formulier is verwezen naar onderhavige bijlage.  

 

De vergunning wordt aangevraagd voor het windpark, verder ook ‘de activiteit’ genoemd. Dit 

behelst de bouw, exploitatie en de verwijdering van Windpark Delfzijl Midden. Het betreft een 

nieuwe activiteit. 

 

Voor het windpark is nog geen vergunning in het kader van de Wabo (omgevingsvergunning) 

aangevraagd; echter deze aanvraag wordt op  korte termijn na indiening van onderhavige 

aanvraag eveneens ingediend.  

 

In hoofdstuk 2 wordt een toelichting gegeven op het windpark, dit betreft informatie over de 

aanvrager en over het windpark.  

 

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens aangegeven welke ecologische effecten optreden ten aanzien 

Natura 2000-gebieden, zowel door directe als externe werking. De opbouw van dit hoofdstuk 

sluit aan bij module 1 ‘Gebiedsbescherming (N2000) Wnb’, meer specifiek 1b ‘overige effecten’ 

uit het formulier. In de bijlagen bij de aanvraag is in detail gerapporteerd inzake de ecologische 

effecten. In hoofdstuk 3 wordt een korte samenvatting hiervan gegeven met verwijzing naar de 

betreffende rapportage (de Passende Beoordeling).  

 

In hoofdstuk 4 wordt aangegeven welke effecten optreden ten aanzien van beschermde soorten 

in het kader van de soortbescherming. De opbouw van dit hoofdstuk sluit aan bij module 2 

‘Soortenbescherming Wnb’. Daarbij wordt onderscheidt gemaakt naar de effecten op Natura 

2000-gebieden en de effecten op soorten die in het kader van de soortenbescherming 

beschermd zijn. Daarbij is eveneens aangegeven voor welke soorten ontheffing wordt 

aangevraagd. In de bijlagen bij de aanvraag is in detail gerapporteerd inzake de ecologische 

effecten. In hoofdstuk 4 wordt een korte samenvatting hiervan gegeven met verwijzing naar de 

betreffende rapportage.  

 

In hoofdstuk 5 wordt vervolgens, in aansluiting op hoofdstuk 4, ingegaan op de belangen op 

grond waarvan ontheffing wordt aangevraagd in het kader van de soortbescherming. 

Vervolgens is in hoofdstuk 6 ingegaan op de alternatieven ingegaan voor het project.   

 

  



 

Bij de aanvraag zijn verschillende bijlagen gevoegd waaronder de rapportages van de 

deskundigen die de onderzoeken heeft uitgevoerd ten behoeve van de aanvraag. Zie hiervoor 

de tabel 1.1. 

 
Tabel 1.1 Overzicht bijlagen 

Bijlage Onderwerp Opgesteld door 

1 Toelichting bij de aanvraag Pondera Consult 

2a Uittreksel Kamer van Koophandel Kamer van Koophandel 

2b Machtiging ondertekening aanvraag - 

2c Kopie legitimatiebewijs aanvrager (verzocht wordt deze voor 

ter inzagelegging te anonimiseren) 

- 

3 Locatie windturbines Pondera Consult 

4a Plattegrond windpark Emmtec 

4b Aanzichtstekening windturbines Emmtec 

5a Passende Beoordeling Arcadis 

5b Aanvullende effectbeschrijving Altenburg & Wymenga 
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2 BESCHRIJVING ACTIVITEIT 

In dit hoofdstuk wordt een nadere beschrijving gegeven van de activiteit. De informatie betreft 

informatie in aanvulling op de basismodule uit het aanvraagformulier.  

2.1 Aanvrager  

Vergunning wordt aangevraagd door Millenergy VOF.  De gegevens van de aanvrager en de 

machtiging aan de adviseur, Pondera Consult BV, zijn in bijlage 2 opgenomen.  

 

2.2 Omschrijving activiteit  

De activiteit bestaat uit drie fasen: 

1. De bouw/aanleg van de windturbines en infrastructuur; 

2. De exploitatie van het Windpark;  

3. De verwijdering van de windturbines aan het einde van de levensduur van het project. 

 

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de locatie van de activiteit en de eventuele 

relevante kenmerken van de verschillende onderdelen van de activiteit. Relevante kenmerken 

betreffen aspecten die een relatie hebben met de ecologische effecten van de activiteit 

waarvoor vergunning wordt aangevraagd.  

 

De aanvraag ziet op zowel de bouw en aanleg als de exploitatie van het windpark. Zoals in 

hoofdstuk 1 aangegeven zal te zijner tijd, voorafgaand aan de beëindiging van de exploitatie 

vergunning worden aangevraagd voor de verwijdering; indien dit op dat moment is vereist. De 

effecten op natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden ten gevolge van de verwijdering 

zijn kleiner of gelijk aan die van de aanleg . 

 

Soortenbescherming-opmerking 

In het kader van de soortbescherming is slechts de exploitatiefase van belang aangezien in 

deze fase overtreding van een verbodsbepaling plaats vindt; te weten het doden van 

beschermde vogel- en vleermuissoorten. Gedurende de realisatiefase is geen sprake van 

overtreding van een verbodsbepaling uit hoofdstuk 3 van de Wnb.  

2.2.1 Locatie  

De activiteit is gelegen op het bedrijventerrein Oosterhorn ten zuiden van het bestaande 

windpark Delfzijl Noord op de Schermdijk en ligt ten oosten van Delfzijl. Het gebied heeft een 

industriële en deels agrarische functie. De agrarische functie verdwijnt met de doorontwikkeling 

van het bedrijventerrein. In figuur 2.1 is de ligging van het plangebied van het windpark 

weergegeven. In de figuur zijn eveneens Natura 2000- en NNN1-gebieden in de omgeving van 

het plangebied weergeven.  

 

In bijlage 3 is een topografische kaart op schaal opgenomen met de ligging van natuurgebieden 

in de omgeving. Onderstaande figuren laten de ligging zien ten opzichte van het windpark en de 

overige voorziene en bestaande windparken in de direct omgeving. 
 

1 In de figuur zijn de gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland nog aangeduid met 
de voormalige benaming ‘EHS’.  



 

 
  
Figuur 2.1  Plangebied Windpark Delfzijl Midden  

 
 

 
Figuur 2.2 Ligging plangebied ten opzichte van overige windparken 

 
 

Bron: uitsnede Ontwerp regionale structuurvisie Eemsmond Delfzijl (2016) 
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2.3 Onderdelen 

De activiteit bestaat uit diverse onderdelen. Te weten:  

 18 windturbines; 

 Civiele werken, te weten: 

 bouwwegen; 

 één opstelplaats per windturbine. 

 Elektrische werken, te weten: 

 Ondergrondse kabels; 

 Eén of meerdere schakelstations. 

2.3.1 Windturbines 

De activiteit heeft betrekking op het realiseren en exploiteren van 18 windturbines. Figuur  2.3 

geeft een plattegrond van het windpark; in bijlage 4 is deze eveneens opgenomen. Alle 

windturbines betreffen windturbines met drie wieken met dezelfde draairichting. Het specifieke 

merk en type windturbine wordt bepaald op basis van een selectie onder diverse 

windturbinefabrikanten. Voor de vergunning wordt uitgegaan van 18 windturbines met 

afmetingen binnen een bandbreedte met maximale en minimale afmetingen. In tabel 2.2 zijn de 

minimale en maximale afmetingen van de windturbines opgenomen. In tabel 2.3 zijn de locaties 

van de windturbines gegeven, evenals de kadastrale gegevens van de percelen waarop de 

windturbines zijn voorzien.  

 
Figuur 2.3 Overzichtstekening met locaties te realiseren turbines binnen Windpark Delfzijl Midden 

 

Bron: Emmtec 

Voorafgaand aan de start van de bouw wordt een definitieve keuze gemaakt voor een 

windturbinetype. De maximale en minimale dimensies van de te realiseren windturbines zijn 

bekend en voor de effectbepaling is ten behoeve van zorgvuldigheid de worst-case dimensies 



 

uitgegaan. In bijlage 4 bij de aanvraag zijn een plattegrond met de locaties van de windturbines 

en aanzichtstekeningen van de windturbines opgenomen.  

 
Tabel 2.2 Afmetingen windturbines 

Onderdeel Minimum Maximum 

Ashoogte (tov maaiveld) - 145 meter 

Afmeting mastvoet (diameter) 3 meter 25 meter 

Rotordiameter - 145 meter 

Tiphoogte (ashoogte + halve rotordiameter; tov maaiveld)  217,5 meter 

Lengte rotorblad Maximaal 2/3 van de ashoogte 
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Tabel 2.3 Locatie windturbines  

Turbinenummer Coördinaat X Coördinaat Y Kadastraal perceel 

1 OH01 259947,347 591451,066 Sectie O, nr. 347 

2 OH02 260483,842 591232,929 Sectie O, nr. 334 

3 OH03 261001,313 591023,044 Sectie O, nr. 337 

4 OH04 261526,070 590802,439 Sectie O, nr. 834 en 437 

5 OH05 262045,822 590598,842 Sectie O, nr. 577  

6 OH06 262190,384 591144,143 Sectie O, nr. 577 en 578 

7 OH07 261745,108 591491,88 Sectie O, nr. 834 en 836 

8 OH08 261056,000 591789,587 Sectie O, nr. 836  

9 OH09 260181,898 592090,773 Sectie N, nr. 345 en 610 

10 OH10 259555,215 592229,425 Sectie N, nr. 485 en 220 

11 OH11 259566,686 592816,215 Sectie N, nr. 1553 en 916 

12 OH12 260576,862 592474,96 Sectie O. nr. 729 en 916 (ged) 

13 OH13 260839,191 593121,51 Sectie O, nr. 916 

14 OH14 261718,000 592884,000 Sectie O, nr. 921 

15 OH15 262291,401 592613,651 Sectie O, nr. 324 

16 OH16 262775,447 592062,186 Sectie O, nr. 326 en 573 (ged) 

17 OH17 262206,019 591984,953 Sectie O, nr. 324 (ged), 325 (ged) en 072 (ged) 

18 OH18 262567,653 591542,165 Sextie O, nr. 326  en 573 (ged) 

 

De realisatie van windturbines vindt plaats door achtereenvolgens: 

 De bouw van een fundament;  

 Het plaatsen van de mast op het fundament; 

 Het plaatsen van de gondel direct met rotorbladen of met de rotorbladen afzonderlijk; 

 Testen van windturbines; 

 Inbedrijfsname.   

 

Exploitatie 

Windturbines wekken elektriciteit op doordat de wind die langs de rotorbladen waait de 

rotorbladen (ook wel wieken) in beweging zet. Deze beweging, het draaien van de wieken, 

wordt in de gondel omgezet in elektriciteit door middel van een generator. Door middel van 

transformatoren in de windturbine wordt het spanningsniveau van de elektriciteit op het juiste 

niveau gebracht. De opgewekte elektriciteit wordt via ondergrondse kabels naar een 

schakelstation afgevoerd waar het overdrachtspunt ligt naar het openbare hoogspanningsnet. 

 

Afhankelijk van het type windturbine gaat een windturbine, afhankelijk van het type, in bedrijf bij 

een windsnelheid van circa 2-4 m/s (2 Beaufort) en uit bedrijf bij een windsnelheid van 

ongeveer 18-38  m/s (10 Beaufort). In principe is een windturbine 7 dagen per week, 24 uur per 

dag in bedrijf. Een windturbine staat slechts stil bij te veel of te weinig wind of voor 

inspectie/controle.  

 



 

2.3.2 Civiele werken 

Ten behoeve van de bouw en exploitatie zijn diverse civiele werken benodigd. Het betreft per 

windturbine een kraanopstelplaats voor de bouw en eventuele reparaties, en wegen om 

gedurende de bouw en exploitatie de windturbine te kunnen bereiken. Tijdens de bouw zijn 

mogelijk tijdelijk extra wegen of bredere wegen vereist.  

 

Op basis van beschikbare gegevens is er geen reden om aan te nemen dat op basis van deze 

activiteiten een verbodsbepaling in het kader van de soortenbescherming wordt overtreden ten 

gevolge van de realisatie of instandhouding van de civiele werken. 

 

De realisatie van de werken ziet er als volgt uit. Dit betreft achtereenvolgens: 

 Beperkte ontgraving voor opstelplaatsen en wegen;  

 Aanleg van opstelplaatsen en wegen. 

 

2.3.3 Elektrische werken 

Ten behoeve van de exploitatie dient de opgewekte elektriciteit naar het openbare 

hoogspanningsnet te worden afgevoerd. Dit gebeurt door middel van ondergrondse kabels en 

een of meerdere schakelstations.  

 

Tussen de windturbines en het schakelstation of de stations en het schakelstation en een 

station van het nutsbedrijf bevinden zich kabels. Deze bevinden zich in de bodem. Deze kabels 

worden tot op een diepte van circa 1,0 tot 2,0 m beneden maaiveld gelegd door middel van het 

graven of ploegen. De kabels zullen geen Natura 2000 of NNN gebieden passeren.  

 

In een schakelstation wordt een aansluiting op het openbare hoogspanningsnet gemaakt. Een 

schakelstation is een klein gesloten gebouw waarbinnen een schakeling aanwezig is om de 

verbinding aan of uit te zetten. Er gaat geen geluid of andere emissie uit van het station. Het is 

nog niet bekend of één of meerdere schakelstations worden gerealiseerd. De schakelstations 

bevinden zich binnen het plangebied. 

 

Op basis van beschikbare gegevens zijn er geen redenen om aan te nemen dat op basis van 

deze activiteiten een verbodsbepaling in het kader van de soortenbescherming wordt 

overtreden ten gevolge van de realisatie of instandhouding van de elektrische werken. 
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3 EFFECTEN GEBIEDSBESCHERMING 

Het windpark grenst aan de Eems, onderdeel van Natura 2000-gebied Waddenzee. De 

Waddenzee betreft een Natura 2000-gebied, aangewezen voor ondermeer diverse 

vogelsoorten. Op iets grotere afstand liggen enkele Duitse Natura 2000-gebeiden, te weten 

Unterems & Außenems, Hund & Paapsand en Niedersächsisches Wattemeer.  

 

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op het onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van de 

activiteit. Tevens worden de effecten en conclusies samengevat van de effecten op de 

natuurlijke kenmerken en instandhoudingsdoelstellingen van Natura 20000-gebieden. Voor een 

gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de Passende Beoordeling (PB) de voor de 

activiteit is opgesteld welke in bijlage 5 bij de aanvraag is gevoegd.  

3.1 Effecten 

Ten behoeve van het windpark Delfzijl Midden zijn onderzoek verricht door bureau Arcadis 

welke een Passende Beoordeling heeft opgesteld en aanvullend is door ecologisch 

adviesbureau Altenburg & Wymenga nader onderzoek uitgevoerd gericht op het mogelijk 

optreden van aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen.  

 

In eerste instantie is onderzoek gedaan in het kader van het MER voor de ontwikkelingen die 

voorzien zijn op bedrijventerrein Oosterhorn; de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein 

en de realisatie en exploitatie van windturbines. Voor de Wnb-aanvraag is slechts het onderdeel 

windturbines relevant. Besluitvorming over de ontwikkeling van het bedrijventerrein heeft nog 

niet plaatsgevonden. Onderhavige aanvraag en beschrijving betreft dan ook het windpark.  Ten 

behoeve van het voorkeursalternatief (VKA) is een Passende Beoordeling opgesteld door 

Arcadis. Deze is opgenomen in bijlage 5a. Voor dit alternatief wordt vergunning aangevraagd. 

Daarbij is sprake van ondergeschikte afwijkingen in de posities (enkele meters) welke geen 

invloed hebben op de effecten van het windpark op de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-

gebieden.  

 

Aanvullend op de Passende Beoordeling is een nadere effectbepaling en -beoordeling 

uitgevoerd ten aanzien van de mogelijke aanvaringsslachtoffers onder vogel- en 

vleermuissoorten. In de Passende Beoordeling wordt reeds gesproken over nadere 

effectbepaling op grond van meer recente inzichten (telgegevens). De rapportage van Altenburg 

& Wymenga in bijlage 5b betreft de meest recente inzichten en effectbepaling en is voor het 

aspect aanvaringsslachtoffers van toepassing voor onderhavige aanvraag.  

 

 

 

 

 

De basis voor de effectbeoordeling ligt in hetgeen bekend is inzake de relatie tussen 

windturbines en ecologie, zoals vogelsoorten. Een belangrijke bron van informatie is daarbij de 

monitoring die in het verleden is uitgevoerd bij de bestaande windturbines in het windpark 

Delfzijl Zuid en het windpark op de Schermdijk (windpark Delfzijl Noord). Deze monitoring is 

gericht op aanvaringsslachtoffers en geeft daarmee een betrouwbaar beeld van de soorten 

Varianten in rapportage Altenburg & Wymenga (A&W) 

In de rapportage van A&W wordt 3 alternatieven onderzocht met 2 varianten per alternatief. 

Alternatief 3.2 in het onderzoek is relevant voor onderhavige aanvraag.  



 

waaronder aanvaringsslachtoffers verwacht kunnen worden. Voor de effectbepaling is de 

positie van de windturbines ten opzichte van Natura 2000-gebieden van het windpark dat is 

gemonitord en het windpark waarvoor nu vergunning wordt aangevraagd vanzelfsprekend in 

acht te worden genomen.  

 

Voor de inhoudelijke beschrijving en onderbouwing van het uitgevoerde onderzoek, de effecten  

en de beoordeling hiervan wordt verwezen naar de PB (bijlage 5a) en de aanvullende 

rapportage (bijlage 5b). Daarin wordt ingegaan op de verschillende soorten effecten die kunnen 

optreden als gevolg van de realisatie en exploitatie van het windpark.  

 

In de effectbepaling is rekening gehouden met de autonome ontwikkelingen waarvoor reeds 

concrete besluitvorming heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn effecten in cumulatie met andere 

ontwikkelingen beoordeeld; dit is in paragraaf 3.2 hierna beschreven. 

3.1.1 Natura 2000 

Uit de beoordeling komt naar voren dat gedurende de aanleg negatieve effecten zijn 

uitgesloten. De realisatie van windturbines leidt tot geluid, waarbij heiwerkzaamheden 

maatgevend zijn, en dynamiek door menselijke activiteit. Geconcludeerd wordt in de PB, 

kortweg, dat de verstoring als gevolg van de aanleg niet tot negatieve effecten leiden op 

soorten waarvoor een instandhoudingsdoelstelling is gesteld als gevolg van de aard  hiervan en 

de ligging van het plangebied ten opzichte van gebieden die in gebruik zijn bij deze soorten. 

Aangezien het gebied buiten het Natura 2000-gebied is gelegen is aantasting of vernietiging 

van habitatsoorten of habitattypen niet aan de orde. Cumulatie van de effecten in de aanlegfase 

is dan ook niet aan de orde. In de exploitatiefase zijn, gezien de positie van het windpark, 

negatieve effecten beperkt tot aanvaringsslachtoffers onder vogelsoorten waarvoor 

instandhoudingsdoelstellingen zijn gesteld in het kader van Natura 2000. Op andere soorten uit 

Natura 2000-gebied Waddenzee treden geen relevante negatieve effecten op blijkt uit de 

Passende Beoordeling (Bijlage 5a), wat met name het gevolg is van het gegeven dat het 

windpark op een industrieterrein is gelegen.  

 

Zoals hiervoor aangegeven zijn de aantallen aanvaringsslachtoffers die worden verwacht zoals 

aangegeven geactualiseerd aangezien monitoringsresultaten van de aantallen 

aanvaringslachtoffers in het windpark Delfzijl Noord recent beschikbaar zijn gekomen. Dit 

betreft een windpark dat tussen de Waddenzee en het windpark Delfzijl Midden is gelegen. De 

monitoringsresultaten zijn derhalve relevant voor de effectbepaling aangezien deze een 

representatief beeld van de soorten waaronder aanvaringsslachtoffers zijn te verwachten. In 

bijlage 5B zijn de meest recente resultaten weergegeven van aantallen aanvaringsslachtoffers.  

 

In de effectbepaling van A&W in bijlage 5B worden diverse scenario’s benoemd. Scenario 3.2  

komt overeen met het windpark zoals hiervoor vergunning wordt aangevraagd. Het minimale 

verschil in rotordiameter leidt net tot andere effecten, zoals door A&W geconcludeerd in 

paragraaf 2.3 van de rapportage. 

 

In tabel 3.1 is aangegeven voor welke kwalificerende soorten aanvaringsslachtoffers worden 

verwacht. In de tabel zijn de te verwachten aantallen slachtoffers opgenomen evenals de 1% 

mortaliteitsnorm op basis van de actuele populatie. De 1% mortaliteitsnorm is een 

drempelwaarde vastgesteld door het ORNIS-comité in het kader van de uitvoering van de 
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Europese Vogelrichtlijn en in jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze drempel komt er op neer dat bij een 

additionele sterfte van 1% van de natuurlijke mortaliteit de additionele sterft verwaarloosbaar 

klein is. De 1% drempel is gebaseerd op de voor de betreffende soort relevante populatie (in 

het Natura 2000-gebied) en de natuurlijke sterfte. Bij aantallen aanvaringsslachtoffers minder 

dan 1% van de natuurlijke mortaliteit zijn significant negatieve effecten met zekerheid uit te 

sluiten. Aanvullend wordt voor deze situatie nog wel beschouwd of het negatieve resteffect ook 

in cumulatie niet tot significant negatieve effecten leidt. Indien de additionele sterfte hoger is 

dan 1% mortaliteit is een nadere soortspecifieke beoordeling uitgevoerd. 

 

In de effectbepaling in bijlage 5B is daarbij te zien wat de effecten zijn uitgaande van een 

‘gecorrigeerd’ en ‘ongecorrigeerd’  scenario. Het verschil betreft een correctie voor de 

afmetingen van de windturbines waarvoor vergunning wordt aangevraagd ten opzichte van de 

turbines waar monitoring van aanvaringsslachtoffers heeft plaatsgevonden. Het scenario met 

‘gecorrigeerde’ aantallen is worst case en benut voor de beoordeling. Tevens is voor de 1% 

mortaliteit te zien wat de hoogte hiervan is voor soorten uitgaande van de actuele populatie 

(gemiddelde van de afgelopen jaren) en uitgaande van het instandhoudingdoel. Maatgevend is 

daarbij de 1% van de actuele populatie aangezien het effect op de populatie wordt beschouwd 

en dit vervolgens gerelateerd kan worden aan het al dan niet in het geding zijn van de 

instandhoudingsdoelstellingen.  

 

In tabel 3.1 zijn voor de soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen gelden (zogenaamde 

kwalificerende soorten). weergegeven waaronder aanvaringsslachtoffers worden verwacht in 

het worst case scenario. Tevens is de 1% mortaliteitsdrempel op basis van de omvang van de 

huidige populatie (gemiddelde over een periode van circa 5 jaar). De aantallen slachtoffers 

betreffen niet alleen exemplaren die onderdeel uitmaken van de populatie van het Natura 2000-

gebied maar ook, indien van toepassing eventuele slachtoffers onder migrerende vogels. Indien 

de sterfte hoger is dan 1% is bij de nadere beoordeling in meer detail gekeken naar slachtoffers 

die optreden. 

 
Tabel 3.1 Aanvaringsslachtoffers kwalificerende soorten (niet gecorrigeerd voor aard slachtoffers 

(lokaal of migrerend) 

Soort Slachtoffers/jaar  1% mortaliteit 

Aalscholver 2-3 3 

Bergeend 5-9 62 

Bruine kiekendief 3-5 0,3 

Goudplevier 1-2 43 

Grauwe gans 1-2 22 

Kievit 4-6 29 

Kleine mantelmeeuw 5-9 65 

Kluut Niet-broedvogel 
1 

5 

Kluut broedvogel 9 

Krakeend 0-1 1 

Scholekster 3-5 110 

Smient 2-3 129 



 

Visdief 4-8 6 

Wilde eend 15-30 62 

Wulp 3-5 219 

 

 

Uit de beoordeling komt naar voren dat de additionele sterfte ten gevolge van het windpark voor 

alle soorten, met uitzondering van de Bruine Kiekendief en de visdief kleiner is dan 1% van de 

natuurlijke mortaliteit. Dit betekent voor het windpark op zichzelf significant negatieve effecten 

op de natuurlijke kenmerken en instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden en 

natura 2000-gebied Waddenzee in het bijzonder met zekerheid zijn uit te sluiten.  

 

Voor de bruine kiekendief en de visdief wordt de 1%-norm ruim overschreden.  

 

Bruine kiekendief  

Aanvaringsslachtoffers onder de bruine kiekendief kunnen betrekking hebben op de lokale 

broedvogelpopulatie of op migrerende kiekendief. Door Altenburg & Wymenga (A&W) kan niet 

worden uitgesloten dat sprake is van broedvogels uit de omgeving van het windpark. Het 

instandhoudingsdoel voor de Waddenzee betreft de bruine kiekendief als broedvogel en heeft 

derhalve geen betrekking op doortrekkers. Als worst case is door A&W aangenomen dat de 

betreffende slachtoffers betrekking hebben op de broedvogelpopulatie waarvoor het 

instandhoudingsdoel in Natura 2000 Waddenzee geldt. Het Natura 2000 instandhoudingsdoel 

voor de Bruine kiekendief in de Waddenzee is het behoud van de omvang en kwaliteit van het 

leefgebied voor een populatie van ten minste 30 paren. Sinds 2001 ligt het aantal broedparen in 

het Natura 2000-gebied hoger (figuur 3.1; www.sovon.nl). De laatste 10 jaar schommelt het 

aantal rond de 40 broedparen. Met een additionele mortaliteit van één tot twee slachtoffers per 

jaar zal de Waddenzeepopulatie niet onder de grens van 30 paren zakken. Derhalve wordt er 

voor deze soort geen significant negatief effect verwacht in het kader van de natuurwetgeving. 

 

Visdief 

De Visdief is als broedvogel in de Waddenzee sterk in aantal achteruit gegaan. De staat van 

instandhouding van de Visdief is matig ongunstig en de populatie zit momenteel met ca. 2.100 

paren (gemiddelde 2010-2014) ruim onder het instandhoudingsdoel van 5.300.  

 

Een uitgebreide analyse van de mortaliteit onder Visdieven in de windparken bij Delfzijl wordt 

gegeven door Brenninkmeijer & Klop (2016b). Slachtoffers worden voornamelijk verwacht bij 

turbines die langs het water staan, zoals bij de haven en het Zeehavenkanaal. Momenteel 

worden twee broedeilanden in de nabijheid van het plangebied aangelegd, één in plan Marconi 

boven Delfzijl en één ten oosten van Spijksterpompen ten zuidoosten van de Eemshaven. 

Voltooiing van de aanleg is voorzien in december 2017. Dit betreft een autonome  ontwikkeling 

die gereed is voorafgaand aan de realisatie van het windpark Delfzijl-Midden (circa 2020 

gerealiseerd). De realisatie is relevant voor de effecten aangezien een verplaatsing 

plaatsvinden van visdieven uit de Eemshaven en rond Delfzijl naar deze eilanden wordt 

verwacht, met een reductie in het aantal vliegbewegingen in de windparken – en daarmee ook 

het aantal slachtoffers – tot gevolg. De grootte van deze reductie is niet precies te voorspellen 

en zal mogelijk ook fluctueren in de jaren na realisatie van de eilanden, maar het is de 

verwachting dat een aanzienlijke afname van de mortaliteit wordt bereikt. Daarmee komt de 
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sterfte ten gevolge van  windpark Delfzijl-Midden onder de 1% norm. Significant negatieve 

effecten van het windpark op zichzelf zijn dan ook uitgesloten voor wat betreft dit effect. 

3.2 Cumulatie 

Negatieve effecten treden niet op als gevolg van de activiteit op zichzelf. De negatieve effecten 

die optreden dienen in cumulatie met andere plannen en projecten te worden beschouwd om na 

te gaan of in cumulatie significant negatieve effecten zijn uit te sluiten.  

 

Cumulatie vindt plaats met activiteiten die recent zijn vergund op grond van hoofdstuk 2 van de 

Wnb (of voorheen op basis van de Natuurbeschermingswet 1998) of recent zijn gerealiseerd. 

Cumulatie is alleen relevant voor soorten waarop de activiteit effect heeft, aangezien op andere 

soorten geen effecten ontstaan.   

 

Alleen cumulatie met windpark Delfzijl-Noord is relevant. Voor de cumulatie met overige 

concrete plannen en projecten zijn wordt verwezen naar paragraaf 3.5 van bijlage 5B.  

 

In het recente verleden is windpark Delfzijl Noord gerealiseerd. De effecten hiervan zijn nog niet 

in de huidige populatie verwerkt (niet in de getallen die toegepast zijn voor de effectbeoordeling) 

derhalve zijn de effecten in cumulatie onderzocht.  Ondanks dat vervolgmonitoring plaats dient 

te vinden gezien de beperkte duur van de monitoring, om met zekerheid uitspraken te kunnen 

doen over de aantallen aanvaringsslachtoffers is reeds gekeken naar de eerste resultaten. Voor 

de resultaten ten aanzien van de bruine kiekendief dient in acht te worden genomen dat in één 

van de jaren met monitoring een slachtoffer is gevonden. Niet uit te sluiten is dat het een 

incident betreft. Voor de effectbeoordeling is hier vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid niet van 

uitgegaan. 

 

Overschrijding van de 1% mortaliteitsnorm is voor windpark Delfzijl –Midden in cumulatie met 

Windpark Delfzijl Noord alleen aan de orde voor bruine kiekendief, visdief en aalscholver. Voor 

de beoordeling van het effect van bruine kiekendief en visdief is de beoordeling uit paragraaf 

3.1 van toepassing en kunnen significant negatieve effecten, ook in cumulatie worden 

uitgesloten. 

 

De gezamenlijke mortaliteit van Bergeend en Kievit ligt in het worst-case scenario rond de 

meest conservatieve 1%-norm. De populatie Bergeenden in de Nederlandse Waddenzee 

vertoont een positieve trend en de aantallen liggen boven het. De trend voor Kievit is stabiel of 

licht positief, met aantallen rond of boven het IHD. Op basis van deze data wordt vooralsnog 

geen significant negatief effect op het IHD verwacht. Verdere monitoring van Delfzijl-Noord 

moet uitwijzen in hoeverre structurele slachtoffers vallen onder deze soorten. 

 

Aalscholver 

Voor de aalscholver geldt in cumulatie met windpark Delfzijl-Noord een overschrijding van de 

1% mortaliteit. De huidige populatie ligt onder het instandhoudingsdoel wat geweten wordt aan 

de beschikbaarheid van voedsel in de Waddenzee en de Noordzeekustwater boven de 

Waddeneiland. De aanvullende analyse van A&W heeft aangetoond dat dit niet tot significant 

negatieve effecten leidt.  

 

 



 

 

 

 
Tabel 3.2 Aanvaringsslachtoffers kwalificerende soorten in cumulatie met WP Delfzijl-Noord (niet 

gecorrigeerd voor aard slachtoffers (lokaal of migrerend)2 

Soort Slachtoffers/jaar 1% mortaliteit 

DZ-Midden DZ-noord Cumulatief 

Aalscholver 2-3 9 12 3 

Bergeend 5-9 34 42 62 

Bruine kiekendief 3-5 12 17 0,3 

Goudplevier 1-2 0 2 43 

Grauwe gans 1-2 5 8 22 

Kievit 4-6 22 28 29 

Kleine mantelmeeuw 5-9 21 30 65 

Kluut Niet-broedvogel 
1 5 6 

5 

Kluut broedvogel 9 

Krakeend 0-1 0 1 1 

Scholekster 3-5 20 26 110 

Smient 2-3 11 14 129 

Visdief 4-8 17 26 6 

Wilde eend 15-30 12 51 62 

Wulp 3-5 5 19 219 

 

Naast de projecten waarover concrete besluitvorming reeds heeft plaatsgevonden (waarvoor 

een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming of zijn voorloper is verleend) zijn 

diverse windparken in verschillende stadia van voorbereiding waarvoor nog geen vergunning is 

verleend. Het betreft windparken in de Eemshaven en bij Delfzijl. In de regionale Structuurvisie 

Eemsmond-Delfzijl welke op dit moment ontwerp is, zijn deze activiteiten aangewezen. In het 

kader van de structuurvisie worden de effecten van deze ontwikkeling (en onderhavige) in 

cumulatie beoordeeld in de bijbehorende passende beoordeling. Cumulatie van negatieve 

effecten voor onderhavig project (en deze aanvraag) met projecten uit de structuurvisie is 

vooralsnog niet aan de orde. 

3.3 Maatregelen 

Uit de PB komt naar voren dat effecten beperkt zijn tot aanvaringsslachtoffers onder een 

beperkt aantal vogelsoorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld voor 

Natura 2000-gebied Waddenzee. De additionele sterfte is kleiner dan 1% van de natuurlijke 

mortaliteit hetgeen ook geldt indien de effecten in cumulatie worden beschouwd. Aangezien de 

sterfte kleiner is dan 1% van de natuurlijke mortaliteit is deze verwaarloosbaar klein. Het effect 

van maatregelen ter bescherming van soorten heeft dan ook geen toegevoegde waarde en het 

treffen van maatregelen is niet van toepassing.  

 

 
2 Cijfers zijn afgerond op één decimaal waardoor de optelsom anders kan uitvallen dan de delen van de som 
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Dit geldt niet voor de bruine kiekendief, visdief en aalscholver. Hierbij ligt de additionele sterfte 

hoger dan 1% van de natuurlijke mortaliteit op basis van gehanteerde worst case 

uitgangspunten. Voor de bruine kiekendief geldt echter dat de huidige populatie dermate 

gezond is dat het effect van het windpark niet tot significant negatieve effecten leidt waardoor er 

geen aanleiding is voor het treffen van maatregelen. Voor de visdief vindt een autonome 

ontwikkeling plaats in de vorm van de aanleg van een tweetal eilanden in de Waddenzee. Dit 

leidt ertoe dat de effecten van windpark Delfzijl-Midden kleiner dan 1% van de natuurlijke 

mortaliteit zijn. Ten aanzien van de aalscholver volgt zoals gezegd uit de nadere beoordeling 

dat dit effect niet significant negatief is.  

 

 

 

  



 

4 EFFECTEN SOORTBESCHERMING  

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op het onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van de 

activiteit. Tevens worden de effecten en conclusies samengevat van de effecten op de 

natuurlijke kenmerken en instandhoudingsdoelstellingen van Natura 20000-gebieden. Voor een 

gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de effectbeoordeling welke voor de activiteit is 

opgesteld welke in bijlage 5B bij de aanvraag is gevoegd. In bijlage 5B is de bepaling van de 

sterfte voor niet-kwalificerende soorten opgenomen inclusief de beoordeling van de effecten op 

de gunstige staat van instandhouding. 

4.1 Aanwezigheid beschermde soorten 

Ten behoeve van de activiteit is onderzoek verricht naar de aanwezigheid van beschermde 

soorten. Verwezen wordt naar bijlage 5B bij de aanvraag. Voor de achtergrond van deze 

rapportage wordt verwezen naar hetgeen is toegelicht in hoofdstuk 3 van deze aanvraag. 

4.2 Soorten en verbodsbepaling 

Op grond van de aanwezige beschermde soorten, zowel flora als fauna, zijn effecten te 

verwachten op diverse vogel- en vleermuissoorten ten gevolge van aanvaringsslachtoffers. Dit 

betreft een overtreding van artikel 3.1 van de Wnb (doden van vogels) en art. 3.5 van de Wnb 

(doden van soorten).  

 

In tabel 4.1 is een overzicht van de soorten waarvoor meer dan incidenteel 

aanvaringsslachtoffers worden verwacht. Voor deze soorten wordt ontheffing gevraagd van de 

genoemde verbodsbepalingen uit de Wnb. Voor overige soorten geldt dat eventuele slachtoffers 

niet jaarlijks worden verwacht op grond van het voorkomen en gedrag van deze soorten. 

Eventuele slachtoffers betreffen derhalve incidenten.  

 
Tabel 4.1 Soorten waarvoor ontheffing wordt aangevraagd 

Vleermuissoorten 

Gewone dwergvleermuis 

Ruige dwergvleermuis 

Vogelsoorten 

   

Aalscholver Bergeend Bruine kiekendief 

Blauwe reiger Boerenzwaluw Buizerd 

Goudplevier Grauwe gans Graspieper 

Grote mantelmeeuw Holenduif Kievit 

Kerkuil Kleine mantelmeeuw Kluut 

Kokmeeuw Krakeend Meerkoet 

Merel Oeverloper Scholekster 

Smient Spreeuw Stadsduif 

Stormmeeuw Torenvalk Visdief 

Wilde eend Wulp Zilvermeeuw 
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Zwarte kraai   

4.3 Effecten 

Voor de soorten uit tabel 4.1 worden jaarlijks aanvaringsslachtoffers verwacht.  

 

Voor de beoordeling geldt dat voor alle vogelsoorten de additionele sterfte lager is dan 1% van 

de natuurlijke mortaliteit van de betreffende soort. Bij een sterfte lager dan 1% van de 

natuurlijke mortaliteit geldt dat met zekerheid geen sprake is van een negatief effect op de GSI. 

Bij een tol van minder dan 1% is de sterfte verwaarloosbaar klein.  

 

In de rapportage in bijlage 5B is aangegeven dat  voor de grote mantelmeeuw een additionele 

sterfte mogelijk is van 6 slachtoffers per jaar. Dit lijkt op het eerste gezicht sprake te zijn van 

een overschrijding van de 1%-norm; hiervan is echter alleen sprake als de slachtoffers 

betrekking hebben op de broedpopulatie. De voornaamste broedgebieden van deze soort in 

Nederland zijn de Waddeneilanden en het Deltagebied (www.sovon.nl). Het plangebied ligt 

buiten deze broedgebieden en eventuele slachtoffers hebben daarom naar verwachting 

betrekking op doortrekkende dieren. Dit blijkt ook uit het seizoen waarin de slachtoffers op de 

Schermdijk zijn aangetroffen (eind augustus–september). Voor deze doortrekkende dieren ligt 

de maximale mortaliteit onder de 1%-norm; er is daarom geen sprake van een aantasting van 

de gunstige staat van instandhouding. 

 

Voor de vleermuizen geldt dat slachtoffers worden verwacht onder gewone- en ruige 

dwergvleermuizen. Het betreft per soort  0-2 slachtoffers per turbine per jaar. Deze aantallen 

zijn volgens A&W verwaarloosbaar ten opzichte van de relevante populatie. Ook de rosse 

vleermuis, de laatvlieger en de tweekleurige vleermuis zijn tijdens het veldonderzoek 

waargenomen. Het betreft voor deze soorten twee waarnemingen waarbij de waarneming één 

van deze drie soorten betrof. Gezien het voorkomen zijn eventuele slachtoffers onder deze 

soorten niet jaarlijks te verwachten, behoudens incidenten. Negatieve effecten op de gunstige 

staat van instandhouding zijn voor vleermuissoorten uitgesloten.  

 

Ook in de context van andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de populatie is niet 

te verwachten dat de additionele sterfte ten gevolge van het windpark ertoe leidt dat er een 

negatief effect op de gunstige staat van instandhouding ontstaat. Voor geen van deze soorten is 

daarnaast reden te veronderstellen dat een eventuele negatieve trend in de huidige 

populatieontwikkeling (b.v. kievit en visdief) wordt veroorzaakt door de ontwikkeling van 

windparken (van de soorten worden bijvoorbeeld ten opzichte van de betrokken populaties niet 

hele grote aantallen slachtoffers bij windparken vastgesteld) Een eventuele negatieve trend 

onder deze soorten wordt veroorzaakt door andere factoren (o.a. intensivering landbouw, 

habitatvernietiging etc.). De toepassing van de 1%-mortaliteitsnorm moet in dit licht worden 

bezien: zelfs als rekening wordt gehouden met additionele sterfte veroorzaakt door andere 

relevante recent vergunde of recent gerealiseerde projecten en/of activiteiten (bijvoorbeeld 

andere windparken in Nederland) zal dit er niet toe leiden dat de gunstige staat van 

instandhouding in het geding komt. 

 

 

  



 

5 DOEL EN BELANG VAN DE ACTIVITEIT (E) 

Het doel van de activiteit is om windturbines te exploiteren teneinde elektriciteit op te wekken uit 

wind, een hernieuwbare bron van energie. De realisatie en exploitatie van de windturbines is 

een ruimtelijke ingreep en een ruimtelijke ontwikkeling. Met de activiteit worden diverse 

belangen gediend. De belangen en de motivatie van het belang worden in dit hoofdstuk 

toegelicht aan de hand van het schema in Figuur 5.1. In het figuur is tussen haakjes 

aangegeven in welke paragrafen van dit hoofdstuk het betreffende belang is toegelicht. Op de 

volgende bladzijde is de opbouw van het figuur toegelicht. Bij het behandelen van de belangen 

worden ook een aantal relevante kaders benoemd.  

 
Figuur 5.1 Belangen opwekking hernieuwbare energie met windturbines 
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Kader 5.1 Toelichting figuur 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het belang ‘klimaatverandering’ en de bijbehorende belangen geldt dat klimaatverandering 

een mondiale bedreiging is die op verschillende plekken verschillende gevolgen voor mens en 

natuur heeft en naar verwachting zal hebben in de toekomst. Dit hoofdstuk gaat met name in op 

de effecten op nationale schaal. De verplichtingen die Nederland en de Europese Unie zijn 

aangegaan en de belangen die daarmee annex zijn, hebben ook betrekking op negatieve 

effecten in andere delen van de wereld. 

5.1 Klimaatverandering 

De uitstoot van broeikasgassen die onder meer vrijkomen bij de productie van energie uit 

fossiele brandstoffen, leidt tot klimaatverandering. De gevolgen hiervan hebben een belangrijke 

negatieve invloed op de openbare veiligheid, flora en fauna, volksgezondheid en de economie. 

Op internationaal, Europees, nationaal en lokaal niveau wordt ingezet op het beperken van de 

uitstoot van broeikasgassen, die nog steeds toeneemt. Het doel is de concentraties van deze 

gassen in de atmosfeer te stabiliseren en daarmee gevaarlijke antropogene verstoring van het 

klimaat systeem te voorkomen. Het beperken en vermijden van de uitstoot van broeikasgassen 

levert daarmee een bijdrage aan het voorkomen van de genoemde negatieve invloeden en is 

daarmee in het belang van de volksgezondheid, flora en fauna, openbare veiligheid en de 

economie. In deze paragraaf wordt dit nader toegelicht. 

5.1.1 Oorzaken 

Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weertype of klimaat over een 

bepaalde periode. Deze verandering betreft een opwarming van het klimaatsysteem, zoals blijkt 

uit de geconstateerde toename in de wereldwijde gemiddelde temperatuur van de lucht en de 

oceanen, wijdverspreide afsmelting van sneeuw en ijs en stijging van de wereldwijde 

gemiddelde zeespiegel. Dat er sprake is van klimaatverandering als gevolg van menselijk 

handelen, is wetenschappelijk vastgesteld door het IPCC3, het Intergovernmental Panel on 

 
3 Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is het internationale orgaan voor de beoordeling 

van de klimaatverandering. Het werd opgericht door de Verenigde Naties Milieu Programma (UNEP) en de 
Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) om de wereld te voorzien van een duidelijke 
wetenschappelijke visie op de huidige stand van kennis in klimaatverandering en de potentiële milieu- en 

Figuur 5.1 is een overzicht van de relatie tussen het project, gericht op de opwekking van elektriciteit uit 

windkracht met windturbines, en de achterliggende belangen en doelstellingen.  

 

Aan de linkerzijde is de instrumentele functie van de activiteit aangegeven (elektriciteit opwekken/ 

uitstoot CO2-emissie vermijden). Het middendeel van de figuur geeft aan voor welke doelstellingen het 

instrument/ de instrumentele functie, een bijdrage levert. Vervolgens is aan de rechterzijde aangegeven 

welke belangen of ontheffingsgronden worden gediend met de doelstellingen en waar de activiteit een 

bijdrage aan levert. Met andere woorden: waarom de doelen zijn gesteld, waarvoor het genoemde 

instrument wordt ingezet.  

 

De figuur is beperkt tot het benoemen van de belangen die in het beschikbare kader voor de Wnb-

ontheffing zijn opgenomen. 



 

Climate Change. Periodiek stelt het IPCC een nieuwe beoordeling op van de optredende 

klimaatverandering, de gevolgen hiervan en de mogelijkheden voor mitigatie en adaptatie. De 

meest recente beoordeling betreft de vijfde beoordelingsrapportage uit 2013 (Fifth Assessment 

Report – AR5)4. Eerdere rapportages zijn uitgebracht in 1990, 1995, 2001 en 2007. 

 

Uit de rapportage volgen de volgende conclusies (gebaseerd op‟ Climate Change 2013: 

Synthesis report. Summary for policymakers‟. IPCC, 2013): 

 

 Er is, ondubbelzinnig, sprake van klimaatverandering, volgend uit de hiervoor benoemde 

waarnemingen van de temperatuurstijging, zeespiegelstijging en afsmelting van sneeuw en 

ijs; 

 Klimaatverandering is het gevolg van veranderingen in de concentraties van 

broeikasgassen (zoals koolstofdioxide, methaan en lachgas) en aerosols (kleine deeltjes) 

in de atmosfeer, landgebruik en zonnestraling; 

 De opwarming van de oceanen is vrijwel zeker en de stijging van de zeespiegel over de 

periode 1901 tot 2010 is groter dan de stijging over de vorige 2000 jaar. 

 De wereldwijde emissies van broeikasgassen als gevolg van menselijke activiteiten zijn 

toegenomen sinds het pre-industriële tijdperk. De concentraties van de broeikasgassen is 

circa 40% hoger dan de pre-industriële niveaus; 

 Koolstofdioxide (CO2) is het meest belangrijke broeikasgas. De jaarlijkse CO2-emissie lag 

in 2011 circa 54% hoger dan in 1990; 

 Het grootste deel van de waargenomen temperatuurverandering sinds het midden van de 

20e eeuw is met zekerheid veroorzaakt door de waargenomen toename van antropogene 

broeikasgassen door toedoen van de mens; 

 De energievoorziening is in 2004 voor meer dan 25% van de totale broeikasgasemissies 

verantwoordelijk. Het gebruik van fossiele brandstoffen is voor een nog groter deel van de 

CO2-emissie verantwoordelijk. 

 

In 2011 heeft de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, in 

„Klimaatverandering, wetenschap en debat‟ (2011) aangegeven over welke zaken 

wetenschappelijke zekerheid inzake klimaatverandering bestaat. Dit betreft: verandering van de 

samenstelling van de dampkring ten gevolge van de mensheid, optreden van 

klimaatverandering en het gegeven dat de huidige klimaatmodellen klimaatverandering in de 

20e eeuw in hoge mate verklaren. 

 

Kort samengevat op basis van het voorgaande: 

1. Er is sprake van klimaatverandering; 

2. Deze wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de grootschalige uitstoot van 

broeikasgassen ten gevolge van menselijke activiteiten; 

3. De huidige energievoorziening en het verbruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt een 

significant deel van deze uitstoot van broeikasgassen. 

                                                                                                                                                         
sociaaleconomische effecten. De VN-Algemene Vergadering heeft ingestemd met de actie van WMO en 
UNEP tot oprichting van het IPCC (www.ipcc.ch).   

4 https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/  
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5.1.2 Gevolgen en effecten van klimaatverandering 

De gevolgen van klimaatverandering variëren per regio, enerzijds omdat klimaatverandering 

verschillende effecten teweegbrengt per regio en anderzijds omdat de gevoeligheid van 

bepaalde regio’s of systemen, zoals ecosystemen, verschilt. Het klimaat is een complex 

systeem. Zo zijn ecosystemen, voedselproductie, inrichting van de maatschappij afgestemd op 

de heersende omstandigheden (temperatuur, neerslag, extremen, et cetera) maar hebben ook 

weer onderlinge relaties, evenals de gevolgen van klimaatverandering zelf. In figuur 5.2 is een 

weergave van de onderlinge relaties gegeven. 

 
Figuur 5.2 Effecten klimaatverandering en onderlinge relaties (Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-

Arendal, 2005) 

 

Klimaatverandering is een ontwikkeling. De gevolgen zijn reeds op dit moment waarneembaar, 

zoals in de gemiddelde temperatuursverandering en de zeespiegelstijging op aarde. Verwacht 

wordt dat de ontwikkeling zich doorzet omdat ook de uitstoot van broeikasgasemissies blijft 

toenemen. Een verdere ontwikkeling leidt tot een toenemende opwarming en grotere effecten, 

welke hierna verder worden toegelicht. 

 



 

Klimaatverandering heeft verschillende effecten. In algemene zin zijn een aantal relevante 

effecten hierna opgesomd die worden waargenomen. Met een doorgaande klimaatverandering 

nemen de effecten (schaal/ernst) toe. Klimaatverandering leidt tot effecten op: 

 Gemiddelde klimaat (zoals temperatuur, seizoenswisselingen); 

 Watersysteem: zeespiegelstijging met risico op overstroming, zware neerslag, piekafvoeren 

rivieren met risico op overstroming, langere droogteperiodes, zoetwatervoorziening; 

 Natuur: verplaatsing van soorten ten gevolge van verandering/ongeschikt worden habitat, 

uitsterven van soorten, verandering in de voedselketen 

 Voedselproductie: verandering productieomstandigheden, meer schade bij meer extremen 

in het weer (extreme neerslag, langere droogteperiodes); 

 Gezondheid: ten gevolge van bijvoorbeeld verandering van aanwezigheid infectieziekten, 

voorkomen van extreme hitte en koude en optreden van hittegolven. 

 

Op verzoek van de Europese Commissie heeft het kabinet haar visie op klimaatbeleid richting 

2050 aangegeven in de „Klimaatbrief 2050: uitdagingen voor Nederland bij het streven naar een 

concurrerend, klimaatneutraal Europa‟ (Ministers van EL&I en I&M, 2011). Hierin worden de 

potentiële effecten voor Nederland ook specifiek aangehaald: 

 

„Nederland heeft specifiek baat bij een mondiale aanpak om klimaatverandering te beteugelen. 

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat klimaatverandering wereldwijd leidt tot problemen op 

het gebied van waterhuishouding, ecosystemen, voedselvoorziening, veiligheid en gezondheid. 

Volgens het World Risk Report van de Verenigde Naties5 is Nederland van alle Europese 

landen het meest vatbaar voor de gevolgen van klimaatverandering door een hoge 

bevolkingsdichtheid en een verhoogd risico op overstromingen. Hoge aanpassingskosten voor 

kust- en waterbeheer, verlies van biodiversiteit en achteruitgang van het leefklimaat in steden 

zijn reële risico’s waarmee Nederland rekening dient te houden. Klimaatmaatregelen hebben 

bovendien belangrijke lokale nevenbaten, zoals verbetering van de luchtkwaliteit.‟ 

 

In de subparagrafen 3.1.3 en verder worden deze effecten nader toegelicht en wordt en 

verband gelegd met de belangen welke gediend zijn met de activiteit waarvoor ontheffing wordt 

aangevraagd. Bij de beschrijving van de effecten dient in acht te worden genomen dat diverse 

gevolgen reeds worden waargenomen (zoals reeds eerder opgemerkt, bijvoorbeeld 

zeespiegelstijging) maar dat verdere ontwikkeling van klimaatverandering tot het vergroten van 

de omvang en ernst van de gevolgen leidt. Het belang van het beperken van 

klimaatverandering is dan ook gelegen in het voorkomen van gevaarlijke effecten voor mens en 

natuur, zie ook paragraaf 3.1.7 waarin de wereldwijde, Europese en nationale aanpak is 

beschreven. Het voorkomen dan wel beperken van deze gevaarlijke effecten van 

klimaatverandering betreft de belangen van hernieuwbare energie en van de windturbines van 

het Windpark. 

 

Bij de effectbeschrijving is gebruik gemaakt van verschillende bronnen, met name: 

 IPCC, 2013. Fifth Assessment Report - Climate change 2013: Synthesis Report; 

 IPCC, 2012. Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate 

change adaptation. Summary for policymaker; 

 IPCC, 2014, Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change 

 
5 World Risk Report 2011. United Nations University, Institute for Environment and Human Security. 
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 Europese Commissie, 2009. Witboek Klimaatadaptatie. Adapting for climate change: 

towards a European Framework for action (COM(2009) 147/4); 

 Planbureau voor de Leefomgeving, 2011. Een delta in beweging. Bouwstenen voor een 

klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland; 

 Planbureau voor de Leefomgeving, 2009. Wegen naar een klimaatbestendig Nederland. 

PBL-publicatienummer 500078001. 

 Planbureau voor de Leefomgeving, 2014. Costs and benefits of climate change adaptation 

and mitigation: an assessment on different regional scales. PBL-publicatienummer: 1198 

 KNMI, 2014. Klimaatscenario’s voor Nederland, leidraad voor professionals in 

klimaatadaptatie. 

 Joint Research Centre (JRC), Institute for Prospective Technological StudiesClimate, 2014; 

Impacts in Europe - The JRC PESETA II Project.  

5.1.3 Openbare veiligheid 

Zoals aangegeven beïnvloedt klimaatverandering het watersysteem. Dit leidt tot diverse 

bedreigingen voor de openbare veiligheid. De potentiële gevolgen zijn namelijk van invloed op: 

 Veiligheid tegen overstromen; 

 Zoetwatervoorziening; 

 Elektriciteitsvoorziening. 

Veiligheid tegen overstromen 

Ten gevolge van klimaatverandering is sprake van zeespiegelstijging. Enerzijds door een 

opwarming van de gemiddelde temperatuur van de oceanen en anderzijds door het afsmelten 

van grote ijsmassa’s. Het KNMI presenteert iedere vijf jaar de actuele kennis rond 

klimaatverandering en de gevolgen voor Nederland en heeft recent een nieuw rapport 

gepresenteerd6. Hierin zijn verschillende scenario’s bekeken. De huidige waargenomen stijging 

(Noordzee) bedraagt circa 19 cm. Bij ongewijzigd beleid wordt een verdere stijging verwacht tot 

maximaal één meter in 2100. Daarbij worden ook vaker extreem hoge piekafvoeren op de grote 

rivieren verwacht ten gevolge van extreme neerslag (KNMI, 2014). Aangezien bijna 60% van 

Nederland gevoelig is voor overstromingen vanuit zee of rivieren, leidt klimaatverandering tot 

een verhoogd risico op overstroming (PBL, 2009 en 2010)7. Dit is derhalve een bedreiging voor 

de openbare veiligheid. 

 

De gevolgen van klimaatverandering voor de openbare veiligheid, ten gevolge van de 

klimaatverandering en de potentiële gevolgen bij een verdere klimaatverandering door 

toenemende overstromingsrisico’s worden dan ook onderkend (JRC, 2014). Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit de inwerkingtreding van de „Wijziging van de Waterwet en de Wet 

Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de 

zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en 

zoetwatervoorziening) op 1 januari 2012. In de memorie van toelichting op deze wet is 

aangegeven: 

 

“Daarnaast brengt de verwachte klimaatverandering nieuwe opgaven mee voor het 

waterbeheer in zowel de nabije als verre toekomst. Er moet rekening worden gehouden met 

 
6 KNMI, 2014; Klimaatscenario’s voor Nederland, leidraad voor professionals in klimaatadaptatie 
7 PBL, Wegen naar een klimaatbestendig Nederland(2009). PBL. Een delta in beweging. Bouwstenen voor 
een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland (2011) 



 

een verdere opwarming van de aarde en een stijging van de zeespiegel. De verwachting is ook 

dat de extremen in de rivierafvoeren zullen toenemen. Hoge afvoeren en veel neerslag geven 

een grotere kans op wateroverlast en overstromingen.” 

 

Mede op initiatief van Nederland is een Europese richtlijn tot stand gekomen, 2007/60/EG over 

beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s, waarin eveneens wordt overwogen dat:  

 

“(2)…de klimaatverandering ertoe bij dat de kans op overstromingen en de omvang van de 

daardoor veroorzaakte negatieve effecten toenemen.‟ 

Zoetwatervoorziening  

Klimaatverandering vormt eveneens een bedreiging voor de zoetwatervoorziening in Nederland, 

en daarmee voor de voedselproductie. De beschikbaarheid van voldoende zoet water en 

voedsel zijn van belang voor de openbare veiligheid en de volksgezondheid gezien het grote 

belang voor het functioneren van de samenleving.  

 

De bedreiging van de zoetwatervoorziening in Nederland volgt uit zeespiegelstijging en droogte 

(langdurige droogteperiodes). Zoals in de genoemde Memorie van Toelichting van de Deltawet 

waterveiligheid en zoetwatervoorziening wordt aangegeven:  

 

„de combinatie van zeespiegelstijging en droogte kan leiden tot verzilting en problemen met de 

zoetwatervoorziening.‟  

 

En in het Nationaal Waterplan 2009-2015 wordt dit eveneens onderkend:  

 

„De zoetwatervoorziening voor land- en tuinbouw en andere sectoren komt door deze 

ontwikkelingen in gevaar.‟  

 

Daar komt bij dat de flexibiliteit in de huidige zoetwatervoorziening beperkt is en bij een 

toenemende temperatuurstijging (onder meer van de zoetwatervoorraden) en groeiende 

neerslagtekorten op de termijn van 2050 tot problemen kan leiden8. 

Elektriciteitsvoorziening  

Een belangrijk deel van de huidige elektriciteitsvoorziening wordt geleverd door 

elektriciteitscentrales die voor hun productie afhankelijk zijn van koeling door middel van 

koelwater uit de grote rivieren. Ten gevolge van klimaatverandering zal de beschikbaarheid van 

koelwater en daarmee de elektriciteitsproductie en derhalve de energievoorzieningszekerheid in 

bepaalde perioden sterk afnemen. Dit wordt nu reeds waargenomen9. De oorzaken hiervoor zijn 

gelegen in hogere watertemperaturen in zijn algemeenheid waardoor minder koelwater mag 

worden geloosd vanwege waterkwaliteit en ecologische effecten, maar specifiek gedurende 

hittegolven welke meer frequent worden verwacht. Door koelwaterbeperkingen neemt de 

beschikbare capaciteit van de elektriciteitsvoorziening af. De bestendigheid van de 

elektriciteitsvoorziening is in het belang van de openbare veiligheid vanwege de vitale rol in het 

maatschappelijk functioneren van allerlei maatschappelijke voorzieningen en instellingen. Met 

 
8 F. van Gaalen et al. (2009). Review van het ontwerp-Nationaal Waterplan. Planbureau voor de 
Leefomgeving. Den Haag/Bilthoven, mei 2009 – Publicatienummer 500072003 
9 Van Vliet, et al, 2012; Vulnerability of US and European electricity supply to climate change; Nature Climate 

Change 2, 676-681 – doi:10.1038/nclimate1546. 
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name ook tijdens hittegolven is de elektriciteitsvoorziening van groot belang voor het 

maatschappelijk functioneren. Een stabiele elektriciteitsvoorziening om koeling te kunnen 

aanbieden is daarbij noodzakelijk. 

 

Naast de bijdrage om de effecten op de elektriciteitsvoorziening te beperken, is het belang van 

hernieuwbare energie, specifiek windenergie, daarbij ook gelegen in het versterken van de 

energievoorziening aangezien deze productietechnologie niet afhankelijk is van de 

beschikbaarheid van koelwater en de mogelijkheid om dit te lozen of van de temperatuur. Het 

belang in de energieleveringszekerheid is toegelicht in paragraaf 3.2. 

Samengevat  

Het belang van de activiteit volgt vanuit het belang van de openbare veiligheid, aangezien een 

bijdrage wordt geleverd aan het beperken van klimaatverandering waardoor de gevolgen van 

klimaatverandering op de kans op overstroming, een lagere beschikbaarheid van zoetwater en 

de stabiliteit van de elektriciteitsvoorziening worden beperkt. Op deze wijze is er een positieve 

invloed voor de openbare veiligheid zodat het belang van openbare veiligheid wordt gediend. 

5.1.4 Flora en fauna  

Klimaatverandering heeft grote invloed op flora en fauna doordat directe veranderingen 

optreden in de leefomgeving van flora en fauna. Er treedt een verandering in de klimatologische 

omstandigheden op (opwarming en optreden meer extreme weersomstandigheden) en in de 

voedselketen. Bijvoorbeeld de opwarming van het water beïnvloedt de waterkwaliteit negatief 

(botulisme, algengroei) en het aanbod en soort voedsel voor bijvoorbeeld watervogels.  

 

In de EU-biodiversiteitstrategie voor 202010, van de Europese Commissie (2011), wordt dan ook 

geconcludeerd:  

 

„Hoewel biodiversiteit een belangrijke bijdrage levert aan de beperking van en de aanpassing 

aan de klimaatverandering, is het behalen van de CO2-doelstelling samen met voldoende 

aanpassingsmaatregelen om de impact van onvermijdelijke effecten van de klimaatverandering 

terug te dringen, eveneens essentieel om biodiversiteitsverlies af te wenden.‟  

 

In het compendium voor de leefomgeving van het Planbureau voor de Leefomgeving wordt op 

basis van waarnemingen geconcludeerd: 

 

„Voor koudeminnende soorten worden de leefomstandigheden in Nederland ongunstiger,  

waardoor ze in aantal achteruitgaan. Voor warmteminnende soorten worden de  

omstandigheden echter steeds gunstiger, waardoor ze in aantal toe kunnen nemen.  

Dit geldt voor soorten uit allerlei soortgroepen, zoals vogels, vlinders en amfibieën‟ 

(www.compendiumvoordeleefomgeving.nl, geraadpleegd 6 mei 2014). 

 

Dit wordt onder ook bevestigd in de waarnemingen uit vogelonderzoek, zoals onder meer 

geconcludeerd in de Vogelbalans 2009 Thema Flyways van het Sovon Vogelonderzoek 

Nederland (2009): 

 

 
10 EC, 2011. Onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 

(COM(2011)244).   



 

„Klimaatverandering krijgt een grote invloed op het voorkomen van winter- en trekvogels in ons 

land. De eerste tekenen zijn er. Zo wordt Nederland door warmere winters aantrekkelijker om te 

overwinteren. Vooral soorten die normaliter ten zuidwesten van ons land overwinteren, nemen 

recent sterk toe. Ook zien we de timing van de trek veranderen. Sommige soorten arriveren 

vroeger in ons land en vertrekken later, bij andere is het juist andersom.‟ 

 

In de Vogelbalans van 2013 wordt vervolgens vermeldt dat: 

 

“Van de vijf soorten overwinterende ganzen waarvan informatie over het broedsucces wordt 

verzameld, komen er vier met steeds minder jongen terug uit de broedgebieden... de afname 

van het broedsucces vooral wordt gestuurd door omstandigheden in de broedgebieden (bijv. 

voedselsituatie, predatie, klimaatverandering)”. 

 

Figuur 5.3 Invloed klimaatverandering op soorten 

 
 

Verwachte effecten en waargenomen ontwikkelingen betreffen daarbij niet alleen een 

verschuiving in de aanwezigheid van soorten (zo wordt een verplaatsing naar het noorden van 

koudeminnende soorten verwacht), maar ook verlies (uitsterven) aan biodiversiteit onder 

soorten die zich niet tijdig kunnen aanpassen aan de verandering in de leefomgeving algemeen, 

de optredende extremen of de verandering het ecosysteem. Een doorgaande 

klimaatverandering betekent daarmee ook een negatieve invloed op de 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. In de rapportage van het Planbureau 

voor de Leefomgeving, „Natura 2000 in Nederland. Juridische ruimte, natuurdoelen en 

beheerplanprocessen‟ wordt geconcludeerd voor Nederland: 

 

‘Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 

2000-gebieden en de te beschermen soorten en habitats in Nederland (en de rest van Europa, 

uiteraard). In hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.2, is aangegeven dat de verplichting van het tegengaan 

van verslechtering van de habitats in de Natura 2000-gebieden ook betrekking heeft op 

natuurlijke ontwikkelingen, zoals klimaatverandering. De gevolgen van klimaatverandering zijn 

vooralsnog alleen in termen van risico’s te schetsen: extra dynamiek, verschuiving van 
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verspreidingsgebieden, verandering van milieucondities en verslechtering van de kwaliteit van 

het zoete water (Vonk et al. 2010).‟ 

 

De effecten hierop worden reeds waargenomen en het belang van het beperken van 

klimaatverandering is erin gelegen om de verandering te beperken en dit tijdig te realiseren 

binnen een tijdsbestek dat toereikend is om ecosystemen in staat te stellen zich op natuurlijke 

wijze aan te passen aan klimaatverandering (conform de doelstelling uit het Raamverdrag van 

de VN uit 1993, zie ook paragraaf 5.1.7). 

Samengevat  

Het belang van de activiteit volgt vanuit het belang van flora en fauna aangezien een bijdrage 

wordt geleverd aan het beperken van klimaatverandering waardoor de negatieve gevolgen van 

klimaatverandering op flora en fauna worden beperkt. Op deze wijze is er een positieve invloed 

voor de bescherming van flora en fauna, zodat het belang van de bescherming van flora en 

fauna wordt gediend. 

5.1.5 Volksgezondheid  

Klimaatverandering is van invloed op de volksgezondheid. Deze invloed is overwegend 

negatief, met uitzondering van een afname van wintersterfte. Deze negatieve invloed is het 

gevolg van:  

 Frequenter optreden van weersextremen (hittegolven) en luchtkwaliteit;  

 Toename risico op overstroming (zeespiegelstijging en piekafvoeren ten gevolge van 

extreme neerslag);  

 Toename en vestiging van nieuwe vectoren, virussen en bacteriën ten gevolge van 

verandering regionale klimaat (hogere temperaturen, zachtere winters).  

Optreden weersextremen/luchtkwaliteit  

Ten gevolge van klimaatverandering zullen naar verwachting meer weersextremen optreden. 

Specifiek voor Noord-Europa en Nederland neemt daarbij het aantal en extremiteit van 

hittegolven toe en is sprake van meer zware neerslag en droogte11. Dit heeft vooral gevolgen 

voor kwetsbare groepen in de samenleving (ouderen maar ook kleine kinderen en zieken). Het 

is dan ook de verwachting dat de hitte gerelateerde sterfte zal toenemen. Ten gevolge van de 

weersextremen neemt de omvang en het optreden van zomersmog toe naar verwachting. Dit is 

eveneens een bedreiging voor de volksgezondheid, voor met name kwetsbare groepen in de 

samenleving.  

 

In de genoemde „Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050‟ van de 

Europese Commissie (2011) wordt daarbij aanvullend opgemerkt dat: 

. 

„Maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, zouden een belangrijke 

aanvulling vormen op de bestaande maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en leiden 

tot een sterke vermindering van de luchtverontreiniging‟. 

 

Bij de traditionele opwekking van elektriciteit komen veel emissies vrij12. Bij energieopwekking 

van hernieuwbare bronnen zoals windenergie is dit niet geval (overigens geldt dit niet per 

 
11 Publicatie IPCC-rapport over klimaatextremen, www.knmi.nl(29 maart 2012) 
12 Health Impacts of Coal Fired Power Stations in the Netherlands; University of Stuttgart, 2013. 



 

definitie voor biomassa). Dit is een lokaal effect en is ook gerelateerd aan een beleidsinzet om 

ook op emissieloos vervoer en transport over te stappen door elektrische aandrijving. 

Risico op overstroming  

Zie hiervoor sub paragraaf 3.1.3 inzake de toename in de kans op overstromingen ten gevolge 

van zeespiegelstijging en piekafvoeren op de grote rivieren. Overstromingen zijn een bedreiging 

voor de volksgezondheid. In Nederland geldt daarbij dat de laaggelegen delen (60% van 

Nederland), ten gevolge daarvan de hoogste overstromingsrisico’s wordt gekenmerkt door een 

hoge bevolkingsdichtheid (de Randstad met name). 

Ziekten  

Een toename en vestiging van nieuwe vectoren, virussen en bacteriën en hiermee verbonden 

infecties en ziekte- en sterftegevallen ten gevolge van de gewijzigde regionale klimatologische 

omstandigheden treedt naar verwachting op. Ook zullen naar verwachting het aantal 

allergiedagen toenemen en verspreid de eikenprocessierups zich over heel Nederland. De 

effecten zijn een bedreiging voor de volksgezondheid.  

Samengevat  

Het belang van de activiteit volgt vanuit het belang van volksgezondheid aangezien een 

bijdrage wordt geleverd aan het beperken van klimaatverandering waardoor de negatieve 

gevolgen van klimaatverandering op de volksgezondheid worden beperkt. Op deze wijze is er 

een positieve invloed voor de volksgezondheid zodat het belang van volksgezondheid wordt 

gediend. 

5.1.6 Gewassen, visserij en wateren 

De gevolgen van klimaatverandering raken de gewasteelt, de visserij en de kwaliteit van de 

wateren. Schade kan ontstaan, en ontstaat reeds, als effect van de gevolge van 

klimaatverandering. 

Gewasteelt  

De teelt van gewassen is, voor wat betreft de akkerbouw, afhankelijk van de klimatologische 

omstandigheden en het watersysteem. Klimaatverandering beïnvloedt beide. De effecten 

hiervan tot schade aan gewassen (slechter of mislukte oogsten) door:  

 Weersextremen (hittegolven, extreme neerslag);  

 Drogere zomers/ lange droge periodes waardoor de beschikbaarheid van zoetwater 

afneemt. De daarbij verwachte lagere aanvoer over de rivieren betekent ook dat het 

neerslagtekort in de zomer minder kan worden gecompenseerd. De landbouw is één van 

de grootste verbruikers van zoetwater;  

 Toenemend risico op ziekten en plagen;  

 Verzilting ten gevolge van een hogere zeespiegel.  

 
En in het Nationaal Waterplan 2009-2015 wordt dit eveneens onderkend: 

 

„Door de verwachte klimaatverandering neemt zowel de watervraag als het neerslagtekort in de 

zomer toe. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het waterpeil in rivieren en sloten en daarmee 

voor peilhandhaving en functies als landbouw, ..‟ 
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„De zoetwatervoorziening voor land- en tuinbouw en andere sectoren komt door deze 

ontwikkelingen in gevaar.‟ 

 

Er zijn, in Nederland, echter ook positieve gevolgen te verwachten door een verlengd 

groeiseizoen en een hogere CO2-concentratie in de lucht.  

 

Ten aanzien van verzilting, wat met name in de kustgebieden van Nederland een risico is, is de 

potentiële schade verschillend per type teelt. In figuur 5.4 is dit weergegeven. Verzilting komt 

voor over het gehele spectrum tussen zoet (<200 mg Cl/l) en zeer zout (>30.000 mg Cl/l). 

 
Figuur 5.4 Relatie tussen zoutgehalte en opbrengstschade landbouwgewassen 

 
Bron: PBL, 2009 

Visserij  

De stijging van de temperatuur van het water, onder meer de binnenwateren als het IJsselmeer 

op zich zelf, en de kwaliteitsverandering ten gevolge hiervan (bijv. blauwalg) kunnen een 

negatief effect hebben op de visstand en daarmee schade veroorzaken aan de visserij. 

Bijvoorbeeld geldt voor het IJsselmeer specifiek dat de spieringstand bepalend is voor de vraag 

of de spieringvisserij mag vissen. Dit wordt jaarlijks bepaald. Met uitzondering van 2009 was de 

spieringvisserij in de jaren van 2007 tot en met 2011 niet toegestaan. In 2012 was de visserij 

gedurende een korte periode geopend en daarna alsnog stilgelegd doordat de ABRvS de Nb-

wet vergunning vernietigde. In 2013 was deze eveneens niet toegestaan.  

Wateren  

In de voorgaande paragrafen is reeds uitgebreid aangegeven welke schade aan wateren kan 

optreden ten gevolge van klimaatverandering:  

 Verandering kwaliteit ten gevolge van toenemende watertemperatuur;  

 Verzilting;  

 Hoeveelheid water ten gevolge van weersextremen (neerslag, hittegolven) en periodes van 

langduriger droogte;  

 Zeespiegelstijging.  



 

 
Samengevat 

Zoals met de overige gevolgen en effecten van klimaatverandering geldt dat er onderlinge 

verbanden zijn tussen klimaatverandering en maatschappelijke belangen (visserij, gewassen en 

wateren in deze subparagraaf) en dat het een voortgaande en voortdurende negatieve 

ontwikkeling betreft. De schade die voortvloeit uit de schade aan wateren is ook in de vorige 

paragrafen aan de orde geweest, dit betreft zowel de belangen van flora en fauna, 

voedselvoorziening/gewassen, openbare veiligheid als economische activiteiten. Voor gewas 

en visserij betreft het met name het belang van deze sectoren als economische activiteit. Door 

de bijdrage van de activiteit aan het beperken van klimaatverandering is er een positieve 

invloed voor de wateren, gewasteelt en visserij zodat de genoemde belangen worden gediend. 

5.1.7 Economische aard  

Ten gevolge van klimaatverandering treden effecten op van economische aard. De gevolgen 

tasten namelijk het economisch functioneren van de maatschappij dat is gebaseerd op de 

huidige klimatologische omstandigheden aan13. Het gaat daarbij kort gezegd om onder meer:  

 Potentiële (grootschalige) economische schade door overstromingen (zie paragraaf 5.1.3);  

 Economische schade in de landbouw door verzilting (ten gevolge van zeespiegelstijging), 

weersextremen (extreme neerslag, droogteperiodes, hittegolven) en beperkingen 

zoetwatervoorziening (zie paragraaf 5.1.6);  

 Bedreiging van de energievoorzieningszekerheid door een beperking van de 

beschikbaarheid van koelwater en de mogelijkheden om koelwater te lozen, bijvoorbeeld 

specifiek gedurende hittegolven waar de beschikbaarheid van elektriciteit voor het 

maatschappelijk en daarmee economisch functioneren van groot belang is (m.n. koeling). 

Verlaagde beschikbaarheid of onderbrekingen veroorzaken ook grote economische schade 

door uitval in productie/werktijden (zie paragraaf 5.1.3);  

 Economische schade door wateroverlast in stedelijke gebieden ten gevolge van extreme 

neerslag/piekafvoeren, en weersextremen (zie paragraaf 5.1.3);  

 Economische schade voor de (beroeps)scheepvaart door meer frequent lage waterpeilen 

in de grote rivieren gedurende langdurige droge periodes, maar ook door te hoge 

waterpeilen (PBL, 2009).  

 

Opgemerkt wordt dat specifiek voor Nederland mogelijk ook positieve effecten van 

economische aard optreden door een langer groeiseizoen en een hogere CO2-concentratie en 

toename in het aantal recreatiedagen. De netto economische schade is echter naar 

verwachting groter dan de baten. 

Doelstelling klimaatverandering – stabilisatie concentratie broeikasgassen  

De verandering van het klimaat leidt wereldwijd tot grote, ongewenste gevolgen. De geschetste 

negatieve effecten zijn daarbij nog voortschrijdend aangezien de emissies van antropogene 

broeikasgassen blijven toenemen en de gaande klimaatverandering een vertraagd gevolg is 

van het klimaatsysteem waardoor ook na afname van de emissies de verandering zal 

doorgaan. Wereldwijd, Europees en nationaal zijn derhalve doelstellingen vastgesteld om 

klimaatverandering tegen te gaan.  

 

 
13 Klimaat voor Ruimte 2012; Financial arrangements for disaster loss under climate change, KR061/12 
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In 1992 is daarvoor door de Verenigde Naties het Raamverdrag van de Verenigde Naties 

inzake Klimaatverandering (verdrag van Rio de Janeiro) opgesteld en afgesloten. Dit heeft tot 

doel, zoals aangegeven in artikel 2:  

 

„een stabilisering van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer te bewerkstelligen 

op een niveau waarop gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem wordt 

voorkomen, binnen een tijdsbestek dat toereikend is om ecosystemen in staat te stellen zich op 

natuurlijke wijze aan te passen aan klimaatverandering, te verzekeren dat de voedselproductie 

niet in gevaar komt en de economische ontwikkeling op duurzame wijze te doen voortgaan. 

 

In de overwegingen van het verdrag is onder meer aangegeven, dat de ondertekenende 

partijen bezorgd zijn over het feit dat door menselijke activiteit concentraties van 

broeikasgassen in atmosfeer aanzienlijk zijn toegenomen, dat deze toeneming het natuurlijke 

broeikaseffect vergroot en dat dit gemiddeld zal leiden tot een extra opwarming van het 

aardoppervlak en de atmosfeer, hetgeen schadelijke invloed kan hebben op natuurlijke 

ecosystemen en de mens. Het verdrag is medeondertekend door de Europese Gemeenschap 

en Nederland. Bij besluit 94/69/EG is het verdrag ook goedgekeurd door de Raad van de 

Europese Unie.  

 

Om de genoemde stabiliseringsdoelstelling ter voorkoming van gevaarlijke, door de mens 

teweeggebrachte effecten op het klimaatsysteem te voorkomen, te kunnen behalen zou naar de 

mening van de Europese Unie de gemiddelde temperatuur aan het aardoppervlak wereldwijd 

niet meer dan 2°C boven de pre-industriële niveaus mogen uitstijgen. Dit komt neer op een 

reductie van de broeikasgasemissies tegen 2050 van ten minste 50% onder het niveau van 

1990 (Beschikking nr. 406/2009EG, overwegingen 1 en 2). Europa heeft voor haar aandeel 

hierin bepaald dat zij zich er geheel zelfstandig toe verbindt om tegen 2020 ten minste 20% 

minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990 (overweging 4). In de recente 

klimaatovereenkomst in Parijs (2050) van de UNFCCC (United Nations Framework Convention 

on Climate Change) is de zogenoemde „tweegradendoelstelling‟ waar Europa op heeft ingezet , 

vastgesteld, en 195 landen, waaronder Nederland en de Europese Unie hebben zich hieraan 

verbonden. In artikel 2 van het verdrag van Parijs (december 2015) wordt gesteld: 

 

“….Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-

industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-

industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate 

change…” 

 

Tevens is afgesproken dat rijke landen, zoals Nederland, $ 100 miljard beschikbaar maken om 

landen bij te staan die de uitvoering van het klimaatakkoord niet kunnen financieren. 

Voorafgaand aan de top dienden 186 landen hun klimaatplannen in. Deze worden nu 

geëvalueerd. Een mondiaal revisiesysteem vraagt de landen elke vijf jaar hun klimaatplannen 

bij te werken, waarbij de ambities niet naar beneden mogen worden bijgesteld.  

 

Op grond van artikel 3 en bijlage II van de beschikking nr. 406/209/EG geldt voor Nederland 

een beperking van de broeikasgasemissies voor de periode van 2013 tot en met 2020 met 16% 

ten opzichte van de emissies in 2005. Dit is de vastgestelde minimumbijdrage. In de 

beschikking zijn tevens bepalingen opgenomen voor de beoordeling en uitvoering van een 



 

strengere reductieverbintenis van meer dan 20%. Europa heeft zich zelfstandig aan 20% 

reductie verbonden, maar aangegeven dat als er een internationale overeenkomst met 

ambitieuze reductiepercentages wordt gesloten zij zich zal verbinden aan een reductie van 

30%, wat is onderschreven door de Europese Raad in maart 2007.  

 

De doelstelling van 20% reductie in 2020 is een tussenstap om de gestelde doelstelling van een 

maximale toename van 2°C te kunnen behalen. In 2011 heeft de Europese Raad zich  

achter de doelstelling van de Europese Commissie geschaard om de uitstoot van 

broeikasgassen zelfs met 80-95% te verminderen in 2050 ten opzichte van 1990. Dit stemt 

overeen met het standpunt van de wereldleiders in de akkoorden van Cancun (2010) en 

Kopenhagen (2009). Op 23 oktober 2014 heeft het Europees Parlement ingestemd met een 

tussendoelstelling in 2040 van 40% reductie van uitstoot van broeikasgassen vergeleken met 

2030. Deze doelstelling geldt voor de EU gezamenlijk.  

 
Figuur 5.5 Reductiepad EU-uitstoot van broeikasgassen met 80% (100%=1990) 

 
Bron: Figuur 1, Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 (EC, 2011) 

 

Uit de „Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 (EC, 2011) blijkt dat 

de emissiereductie van de energiesector een significant deel van de emissie veroorzaakt maar 

ook een significant deel van de reductie kan leveren, zie ook figuur 5.3. In de Staat van het 

Klimaat 2010 (PCCC14, 2010) wordt geconcludeerd dat de genoemde „tweegradendoelstelling‟ 

haalbaar is maar een uiterst strikt klimaatbeleid vereist. Nederland heeft in de genoemde 

Klimaatbrief 2050 (2011) ook aangegeven de ambitie van 80- 95% reductie van de Europese 

CO2-emissie te willen nastreven. 

 

De traditionele energiesector is zoals aangegeven verantwoordelijk voor een significant aandeel 

in de emissie van broeikasgassen. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen als olie, gas en 

kolen, komt veel CO2 vrij. In figuur 5.6 is voor Nederland het aandeel van de energiesector in de 

emissie van broeikasgassen weergegeven. Deze sector is voor 37% van emissie van CO2 in 

2010 verantwoordelijk. 

 
14 Platform Communication on Climate Change. Een samenwerking tussen onder meer Planbureau voor de          

Leefomgeving, KNMI, ECN, Deltares, TNO, NWO en WuR 
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Figuur 5.6 Emissies broeikasgassen per sector in Nederland 2010 

 
Gezien het aandeel van de energiesector in de emissie van broeikasgassen en het potentieel in 

deze sector om emissies te reduceren, zijn hiervoor op Europees en nationaal niveau 

doelstellingen vastgesteld. Deze hebben betrekking op:  

 Een emissiereductiedoelstelling van 20% minder broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 

1990 en 40% minder broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990.  

 Een vermindering van het energieverbruik met 20% in 2020 en 27% in 203015;  

 Een aandeel van 14% energie uit hernieuwbare bronnen in het energieverbruik in 2020 

voor Nederland, 20% en respectievelijk 27% voor de Europese Unie in 2020 respectievelijk 

2030.  

 

In september 2013 is het Energieakkoord gesloten. Hierin is opgenomen dat voor Nederland de 

doelstelling van 16% duurzame energie in 2023 moet zijn bereikt. 

 

In januari 2014 heeft de Europese commissie haar nieuwe voorstellen en doelen voor 

broeikasgasreductie in 2030 gepresenteerd16. Hierin wordt gestreefd naar een reductie van 

40% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 en een aandeel duurzame energie van 27% 

voor de Europese Unie als geheel. Er zijn geen landelijke doelstellingen of verplichtingen meer 

vastgesteld. Deze voorstellen zijn vastgesteld door het Europees Parlement op 23 oktober 

2014. 
 

De doelstellingen zijn vastgelegd in beschikking nr. 406/2009/EG (zie eerder) en Richtlijn 

20096/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (richtlijn 

hernieuwbare energie). In figuur 5.7 is de relatie tussen de doelstellingen die in deze sub 

paragraaf zijn besproken weergegeven. Dit betreft de doelstellingen ten aanzien van 

„klimaatmitigatie‟: het beperken van klimaatverandering en daarmee de effecten van 

klimaatverandering. In de volgende sub paragraaf wordt nader ingegaan op de doelstelling voor 

hernieuwbare energie. 
 

 
15 Doelstelling van 27% energieefficiency in 2030 is vastgesteld door het Europees Parlement op 23 oktober 
2014 en geldt als indicatief doel. 
16 Europese Commissie, 22 januari 2014; 52014SC0016/2030 framework for climate and energy policies 



 

Figuur 5.7 Relatie doelstelling klimaatverandering en hernieuwbare energie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast klimaatmitigatie wordt ook op alle niveaus (VN, Europa, Nederland) ingezet op 

‘klimaatadaptatie’ omdat klimaatverandering en de gevolgen ervan slechts beperkt kunnen 

worden, maar niet volledig voorkomen. Klimaatadaptatie betreft het nemen van maatregelen om 

de gevolgen zo goed mogelijk op te vangen. 

5.1.8 Doelstelling hernieuwbare energie  

Om de reductiedoelstelling ten aanzien van broeikasgassen te kunnen realiseren, is het 

vergroten van het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen één van de belangrijkste 

instrumenten. Europa heeft daarbij als doelstelling vastgesteld om 20% van het energieverbruik 

uit 2020 te leveren uit hernieuwbare bronnen. Deze doelstelling is vastgelegd in de richtlijn 

2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. In deze 

richtlijn zijn, analoog aan de emissie reductiedoelstellingen, per lidstaat doelstellingen 

vastgelegd voor het aandeel hernieuwbare energie. In de overwegingen van deze richtlijn is dan 

ook aangegeven: 

 

„(1)…veelvuldiger gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen vormen…belangrijke 

onderdelen van het pakket maatregelen dat nodig om de broeikasgasemissies te doen dalen..‟ 

 

Op 23 oktober 2014 heeft het Europees Parlement een hogere doelstelling voor de EU vastgesteld van 27% 

energie uit hernieuwbare bronnen in 2030. Deze doelstelling is bindend maar niet uitgesplitst naar lidstaat. 

Stabilisatie concentratie 
broeikasgassen om gevaarlijke 

effecten te voorkomen 

 

Maximale opwarming twee 
graden Celsius 

 

Emissiereductiedoelstelling 
20/30% in 2020/2030 t.o.v. 1990: 
minimaal 16% voor Nederland 

 

Doelstelling hernieuwbare 
energie 20%/27% in 2020/2030: 

14% voor Nederland 
 

Doelstelling 40% CO2 reductie 
en 27% duurzame energie in 

2030 voor Europa 
 

Doelstelling  
klimaatverandering  

(Verdrag van Rio de Janeiro, 
1993/94/69/EG) 

2°C doelstelling 
(Cancún-overeenkomst, 2010) 

Emissiereductiedoelstelling 
EU/NL  

(beschikking 406/2009/EG) / 
SN 79/14 (23 oktober 2014) 

Doelstelling instrument 
Hernieuwbare energie 

EU/NL (richtlijn 2009/28/EG) / 
SN 79/14 (23 oktober 2014) 

Doelstelling instrument 
klimaat en energie 2030 

(voorstel COM(2014) 15 final) 
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Hernieuwbare bronnen van energie zijn onder meer energie uit wind, zon en biomassa. Op 

grond van de richtlijn geldt voor elke lidstaat een bindende doelstelling. Op grond van artikel 3 

lid 1 en bijlage 1 onderdeel A van het verdrag is deze doelstelling voor Nederland 14%, als 

streefcijfer voor het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto-eindverbruik van 

energie in 2020. Conform bijlage 1 Onderdeel A betrof dit aandeel in 2005 2,4%. Op grond van 

artikel 4 lid 1 van de richtlijn dient een Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare 

bronnen te worden vastgesteld en ingediend. In dit actieplan dient de wijze waarop de lidstaat 

de doelstelling denkt te realiseren te worden beschreven. 

 

Figuur 5.8 Streefcijfers hernieuwbare energie nationaal en per sector 

 
Bron: Nationaal actieplan hernieuwbare energie, 2011 

 

Nederland heeft in 2010 het op grond van artikel 4 richtlijn 2009/28/EG voorgeschreven 

Nationaal actieplan hernieuwbare energie („het Actieplan‟) vastgesteld en ingediend bij de 

Europese Commissie. Inzake het belang van hernieuwbare energie wordt overwogen: 

 

„De drijvende factoren achter het Nederlandse beleid voor hernieuwbare energie zijn het 

leveren van een bijdrage aan de aanpak van het klimaatprobleem, het veiligstellen van de 

voorzieningszekerheid en het op lange termijn betaalbaar houden van energie. Daarnaast is het 

ook een belangrijke stimulans voor innovatie en bedrijvigheid.‟ 

 

Voor de realisatie van de bindende doelstelling wordt in het Actieplan onderscheid gemaakt 

naar drie sectoren, elektriciteit, transport en verwarming & koeling. Voor de sector „elektriciteit‟, 

waaraan windenergie een bijdrage levert, wordt verwacht dat door het gekozen beleid in het 

Actieplan het aandeel hernieuwbare energie 37% bedraagt in 2020. Zie ook figuur 5.8. 

 
 



 

Figuur 5.9 Ontwikkeling energie uit hernieuwbare elektriciteit 

 
Bron: Nationaal actieplan hernieuwbare energie, 2011 

 

In het Actieplan is een overzicht gegeven van de maatregelen welke Nederland in zet om de 

doelstellingen te realiseren. Voor windenergie op land is daarbij een doelstelling opgenomen 

welke neerkomt op 6.000 MW op land opgenomen en 4.450 MW windenergie op zee. Gezien 

de klimatologische omstandigheden, de geografische ligging en geomorfologische 

karakteristieken is voor de termijn tot en met 2020 windenergie de belangrijkste bron van 

hernieuwbare energie om het streefcijfer van 37% hernieuwbare energie in de sector elektriciteit 

te realiseren17. Naast wind heeft biomassa een belangrijk aandeel (dit betreft voor het grootste 

deel bijstook van biomassa in bestaande energiecentrales). In figuur 3.9 is de ontwikkeling van 

energie uit hernieuwbare elektriciteit weergegeven. 

 

Zoals aangegeven wordt onderscheid gemaakt in windenergie op land, 6.000 MW opgesteld 

vermogen in 2020 en windenergie op zee, 4.500  MW opgesteld vermogen in 2023. 

In het Energierapport 2011 (ministerie van EL&I, 2011) is het energiebeleid van het huidige 

kabinet (Rutte) opgenomen. Eén van de drie kernpunten van dit beleid is: 

 

„1. De overgang naar een schonere energievoorziening.  

Het bereiken van een CO2-arme economie in 2050. Daarvoor is een internationale 

klimaataanpak de enige route en is een transitie naar een duurzame energiehuishouding 

nodig.‟  

 

Dit vereist een forse investering, zo wordt geconstateerd in het Energierapport 2011:  

 

„In 2010 was het aandeel hernieuwbare energie in Nederland ongeveer 4%. Er is dus een forse 

investering nodig om de komende jaren de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 

Nederland te halen.‟  

 

 
17 ECN, 2013; 16% Hernieuwbare energie in 2020 – Wanneer aanbesteden? 
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Volgens de meest recente cijfers van het CBS wordt op dit moment (september 2015) circa 

5,6% van de energie in Nederland duurzaam opgewekt18. Dit betekent dat er een toename van 

1,6% in de afgelopen vijf jaar heeft plaatsgevonden. 

 

Desondanks zijn er recentelijk ambitieuze doelstellingen geformuleerd door het kabinet Rutte II. 

Zo is in het regeerakkoord (2012) het volgende opgenomen:  

 

`Nederland zet in op een ambitieus internationaal klimaatbeleid. Nieuwe internationale 

doelstellingen voor de jaren 2020, 2030 en verder moeten technologische vooruitgang 

aanjagen en ecologisch evenwicht voor de toekomst veilig stellen. Wij streven 

internationaal naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050.`  

 

In september 2013 is door het kabinet een nadere uitwerking van de planning vastgelegd in een 

akkoord met 40 sociale partners: het Energieakkoord19. Dit is nogmaals bevestigd in het recente 

Energierapport (januari 2016). In het energieakkoord is onder andere vastgelegd dat in 2023 

16% van alle energie in Nederland duurzaam opgewekt moet zijn. Tevens zullen vijf oude 

kolencentrales in Nederland eerder worden gesloten. Windenergie is een belangrijke pijler in 

het akkoord en het kabinet heeft dan ook de oorspronkelijke doelstelling van 6.000 MW op land 

uit het Actieplan (zie hierboven) weer opgepakt. Met de provincies is een akkoord gesloten over 

de realisatie hiervan uiterlijk in 2020. Ook is een doelstelling voor windenergie op zee 

geformuleerd van 4.500 MW operationeel vermogen in 2023. 

 

Omdat de ontwikkeling op zee meer tijd en middelen vergt is windenergie op land derhalve 

cruciaal in het nationale beleid om te voldoen aan de Europese taakstelling ten aanzien van 

hernieuwbare energie in 2020, als bijdrage aan de doelstellingen ten aanzien van de reductie 

van broeikasgassen voor het tussendoel in 2020 om de klimaatverandering te beperken tot een 

maximale opwarming van twee graden Celsius voor 2050. Gezien de nationale ambitie ten 

aanzien van wind op land zullen daarbij een groot aantal locaties moeten worden gerealiseerd 

tot en met 2020 om de doelstelling te kunnen realiseren. Deze doelstelling vergt zoals 

aangegeven een forse investering. Niet alleen financieel maar ook in tijd, aangezien met de 

ontwikkeling van windparken enkele jaren gemoeid is ten gevolge van het noodzakelijke 

onderzoek (MER), besluitvorming en bouw. 

5.2 Energievoorzieningszekerheid – afhankelijkheid fossiele energie 

De realisatie van duurzame energie is in het belang van de energievoorzieningszekerheid. De 

energievoorziening is in het belang van de openbare veiligheid en voor de economie. De 

bestendigheid van de elektriciteitsvoorziening is immers in het belang van de openbare 

veiligheid vanwege de vitale rol in het maatschappelijk functioneren van allerlei 

maatschappelijke voorzieningen en instellingen. 

 

De effecten van klimaatverandering voor de energievoorzieningszekerheid is reeds in paragraaf 

5.1 toegelicht. In deze paragraaf wordt ingegaan op de bedreiging van de 

energievoorzieningszekerheid ten gevolge van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, en 

de bijdrage van hernieuwbare energie om deze afhankelijkheid te doorbreken. 

 
18 CBS, 2014; Hernieuwbare energie in Nederland 2013, augustus 2014 
19 SER; Energieakkoord voor duurzame groei, 6 september 2013 



 

 

5.2.1 Afhankelijkheid fossiele brandstoffen, bedreiging energievoorzieningszekerheid  

De huidige energievoorziening is voor het grootste deel gebaseerd op en daarmee afhankelijk 

van fossiele brandstoffen. Dit betreft bijvoorbeeld aardgas, steenkool, aardolie en bruinkool. 

Een verminderde beschikbaarheid in of een sterke prijstoename van fossiele brandstoffen heeft 

grote negatieve economische effecten evenals effecten op de openbare veiligheid vanwege de 

grote mate waarin het maatschappelijk functioneren van allerlei maatschappelijke voorzieningen 

en instellingen afhankelijk is van een stabiele en betaalbare energievoorziening. 

 

De beschikbaarheid van fossiele brandstoffen wordt gekenmerkt door:  

 Eindige voorraden: fossiele brandstoffen zijn koolwaterstofverbindingen die voortkomen uit 

resten van plantaardig en dierlijk leven in het geologisch verleden. Deze zijn derhalve 

eindig. De voorraad wordt met elk verbruik kleiner;  

 

2009/28/EG Richtlijn hernieuwbare energie, overwegingen:  

„Beperking van het Europese energieverbruik en veelvuldiger gebruik van energie uit 

hernieuwbare bronnen vormen, samen met energiebesparing en grotere energie-efficiëntie, …. 

Deze factoren spelen ook een belangrijke rol bij het versterken van de 

energievoorzieningszekerheid, „  

 

 De locaties van de commercieel winbare voorraden fossiele brandstoffen bevinden zich 

voor het grootste deel buiten Europa en voor een belangrijk deel in politiek instabiele 

regio’s. Dit betekent enerzijds een bedreiging voor de beschikbaarheid van deze 

brandstoffen en anderzijds dat door toenemende concurrentie de prijs volatiel is of kan zijn.  

 

Energierapport 2016 (2016):  

„…zorgen ervoor dat Nederland niet afhankelijk wordt van een beperkt aantal leveranciers in 

landen en regio’s die politiek en economisch soms instabiel zijn.” 

 

Europese commissie COM(2011)539 (2011):  

„De Unie [red. de Europese Unie] wordt geconfronteerd met toenemende concurrentie om 

fossiele brandstoffen, onder meer van opkomende landen en van de energieproducenten zelf. „ 

 

De Europese Unie importeert meer dan 80% van de olie en meer dan 60% van het gas dat 

wordt verbruikt (EC COM(2011)539, 2011). Naar verwachting neemt de mondiale vraag naar 

energie tot 2030 mogelijk met 40% toe ten gevolge van bevolkingsaanwas (buiten de EU) en de 

verhoging van de levenstandaard. Voorbeelden waaruit blijkt dat beschikbaarheid ook met 

schokken in gevaar kan komen betroffen in het verre verleden, met de oliecrisis in 1973 en 

1979 ten gevolge van politieke instabiliteit in het Midden-Oosten (olie-embargo en vervolgens 

leveringsbeperkingen vanuit Iran) en meer recent het Wit-Russisch – Russisch gasconflict in 

2004 waarbij de levering van gas aan Europa vanuit Rusland een aantal malen werd stilgelegd 

in verband met commerciële belangen van de Russische gassector. Meest recent in februari 

2012 levert Rusland minder gas aan Europa vanwege de strenge winter waardoor de grote 

vraag in Rusland een beperking oplevert voor de levering aan Europa (NOS, 2012). Het recente 

conflict in Oekraïne kan eveneens effecten hebben op deze gasleveringen aan Europa (NOS, 

28 april 2014).  
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De inschattingen over de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen variëren. Dit heeft met 

name te maken met enerzijds de vraag (bij een groeiende vraag zoals verwacht, daalt de 

beschikbaarheid in jaren) en de aanvullende ontdekkingen die worden gedaan en de 

winbaarheid van nieuwe voorraden fossiele brandstoffen. De bewezen conventionele 

voorraden, uitgaande van het aantal jaren dat de huidige productieniveaus nog kunnen worden 

doorgezet gezien de omvang van de voorraden bedragen wereldwijd (IEA, 2015): 

 Olie: 52 jaar;  

 Gas: 61 jaar20;  

 Kolen: 122 jaar.  
 

Figuur 5.10 Aantal jaren winning te gaan per bron op basis van huidige productie (2012) 

 
Bron: BP, 2013 

 

In Nederland worden de actuele olie en gasvoorraden door het EBN onderzocht. In het recente 

rapport ‘Focus on Dutch Oil & Gas 2014’, concludeert het EBN dat in Nederland in het huidige 

scenario na 2025 netto importeur van gas zal zijn. In een gunstig scenario, zal dit in 2030 het 

geval zijn (zie figuur 5.10)21. De eventuele aanpassing van de winning van gas in Nederland ten 

gevolge van de aardbevingen bij de gaswinning in Groningen heeft hierop additioneel effect 

aangezien de winning op land is beperkt. 
 

  

 
20 Voor Nederland wordt verwacht dat rond 2030 het productieniveau zal dalen door afnemende gasreserves 

(Energierapport 2011).   
21 EBN, 22 mei 2014; Focus on Dutch Oil & Gas 2014  



 

Figuur 5.11 Aardgasconsumptie versus productie in Nederland (2014) 

  Bron: EBN, 2014 

 

In Nederland is het aandeel duurzame energie in het totale energieverbruik in september 2015 

circa 5,6% (CBS, 2015). Nederland is derhalve voor het grootste deel van haar 

energievoorziening afhankelijk van fossiele energiebronnen. Dit geldt voor alle sectoren in de 

maatschappij, transport, energie, productie, de staat, etc. Bronnen waarover zij slechts in 

beperkte mate beschikt. De energievoorzieningszekerheid neemt ten gevolge van het 

voorgaande af en de gevolgen van bedreigingen hiervan nemen toe in de tijd ten gevolge van 

de beschreven ontwikkelingen (toenemende vraag buiten Europa, dalende voorraden). 

 

De opwekking van hernieuwbare energie vermindert de afhankelijkheid van energiebronnen 

buiten Nederland en levert daarmee een bijdrage aan de energievoorzieningszekerheid. 

5.2.2 Openbare veiligheid  

De energievoorzieningszekerheid kan afbreuk doen aan de openbare veiligheid vanwege het 

fundamentele belang van energie voor de maatschappij. Het gehele maatschappelijke 

functioneren is gebaseerd op een stabiele energievoorziening en is in de huidige situatie daarbij 

afhankelijk van fossiele bronnen die grotendeels buiten Europa worden geïmporteerd.  

 

Onderbrekingen, door bijvoorbeeld politieke ontwikkelingen, of onevenredig toenemende 

kosten, doen in belangrijke mate afbreuk aan de openbare veiligheid. Het verminderen van de 

afhankelijkheid van fossiele bronnen en van politiek instabiele regio’s door gebruik te maken 

van hernieuwbare energiebronnen door middel van de realisatie van het project is daarmee in 

het belang van de openbare veiligheid. 

5.2.3 Economische aard 

Het economische belang van de activiteit is erin gelegen dat de afhankelijkheid van fossiele 

brandstoffen een bedreiging is voor de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie, 

aangezien energie een belangrijk deel uitmaakt van de productiekosten. Met name ten opzichte 

van regio’s welke kunnen beschikken over eigen fossiele energiebronnen. Een toenemend 
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prijsniveau heeft ook een negatieve invloed op het algehele economische functioneren 

vanwege het belang van energie in alle sectoren.  

 

Daarbij is er een risico op belangrijke economische schade bij onderbreking in de 

beschikbaarheid van energiebronnen vanwege de noodzakelijkheid van energie voor het 

functioneren van de gehele maatschappij.  

 

Het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele bronnen en van politiek instabiele regio’s 

door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen door middel van de realisatie van het 

project is daarmee ook een belang van economische aard.  

 

Een en ander wordt ook onderkent door de Europese Commissie in de Routekaart naar een 

concurrerende koolstofarme economie in 2050 (EC, 2011): 

 

„De analyse en de World Energy Outlook 2010 van het Internationaal Energieagentschap 

wijzen uit dat de fossiele-brandstofprijzen aanzienlijk zullen stijgen indien op wereldschaal geen 

doortastend beleid wordt gevoerd. Dit is niet alleen een probleem op lange termijn. Zelfs na de 

recessie in het westen blijven de olieprijzen ongeveer dubbel zo hoog als in 2005. „Volgens 

ramingen van het IEA is de brandstofrekening van de EU tussen 2009 en 2010 met 70 miljard 

dollar gestegen en dat cijfer zal in de nabije toekomst wellicht verder oplopen. Zoals we hebben 

meegemaakt in de jaren '70 en het begin van de jaren '80 kan een oliecrisis leiden tot inflatie, 

een toenemend handelstekort, een achteruitgang van de concurrentiepositie en stijging van de 

werkloosheid.‟ 

 

Overigens is de realisatie van het project en van productiecapaciteit van hernieuwbare 

energiebronnen in het algemeen, van economisch belang aangezien de investeringen en 

werkgelegenheid (dienstensector, productie, bouw en onderhoud) in deze sector een 

belangrijke groei hebben doorgemaakt de laatste jaren en een belangrijke groeipotentie 

hebben.  Het realiseren van projecten op het gebied van hernieuwbare energie levert hier een 

bijdrage aan. 

 

Uit de genoemde roadmap (EC, 2011):  

„Vroegtijdige investeringen in de koolstofarme economie stimuleren een geleidelijke structurele 

aanpassing van de economie en kunnen per saldo nieuwe banen opleveren, zowel op korte als 

middellange termijn. Het is reeds aangetoond dat hernieuwbare energie heel wat banen 

oplevert. In vijf jaar tijd is het aantal banen in hernieuwbare-energiesector toegenomen van 

230.000 tot 550.000.‟ 

5.2.4 Beleid ten aanzien van afhankelijkheid fossiele energie 

In de voorgaande paragrafen is al reeds aangegeven welk beleid er geldt ten aanzien van 

hernieuwbare energie. De motivatie voor de Europese verplichtingen op grond van de richtlijn 

2009/28/EG inzake het aandeel hernieuwbare energie (Nederland, 14% in 2020) ligt ook in de 

energievoorzieningszekerheid en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele 

energiebronnen. 

 

Zoals in het Energierapport 2016 (2016) wordt geconstateerd: 

 



 

“Het kabinet streeft in internationaal verband naar een CO2-arme energievoorziening, die 

veilig, betrouwbaar en betaalbaar is… 

 

“Het kabinet houdt onverkort vast aan de Europese afspraken voor 2020, 2030 en 2050 en 

aan de afspraken uit het Energieakkoord die samen met milieuorganisaties, bedrijfsleven 

en overheden zijn gesloten. We moeten daarnaast een hoog niveau van veiligheid borgen 

en ruimte bieden aan nieuwe vormen van energie.” 

 

Verwezen wordt verder naar paragraaf 5.1.9. 

5.3 Verbeteren luchtkwaliteit – vermijden emissies 

Bij de productie van elektriciteit uit windenergie komen geen emissies naar de lucht vrij. De 

opgewekte elektriciteit vermijdt opwekking van elektriciteit uit reguliere, fossiele energiebronnen 

waarbij wel luchtverontreinigende emissies vrijkomen. Deze emissies zijn schadelijk voor de 

volksgezondheid en de realisatie van de activiteit levert dan ook een bijdrage aan het 

voorkomen en beperken van schade aan de volksgezondheid. 

5.3.1 Volksgezondheid en elektriciteitsproductie 

Opwekking van elektriciteit uit niet-hernieuwbare energiebronnen vindt met name plaats door de 

verbranding van fossiele brandstoffen (zoals gas, olie) in energiecentrales. In figuur 3.12 is een 

overzicht gegeven van het aandeel van soorten fossiele brandstoffen in de 

elektriciteitsproductie door elektriciteitscentrales (CBS, 2013). Bij de opwekking van elektriciteit 

door middel van de verbranding van fossiele brandstoffen in deze centrales komen 

luchtverontreinigende emissies vrij. Deze emissies zijn een bedreiging voor de volksgezondheid 

aangezien deze, specifieke stoffen in de emissies, schadelijk zijn. Om de uitstoot van deze 

emissies te beperken is regelgeving van toepassing zoals de Europese richtlijn industriële 

emissies (richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en 

bestrijding van verontreiniging), de richtlijn nationale emissieplafonds (richtlijn 2001/81/EG 

inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen) en in Nederland 

in onder meer in het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (Bees A) en de 

BREF22 voor grote stookinstallaties. 

 
 

 

  

 
22 BREFs zijn documenten waarin de best beschikbare technieken zijn beschreven voor specifieke industriële 
activiteiten, zoals die voor grote stookinstallaties. (BREF: Best available techniques Reference Documents) 
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Figuur 5.12 Verbruik fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie 

 
Bron: Compendium voor de Leefomgeving/CBS, 2014 

 

Dat luchtverontreinigende emissies een bedreiging voor de volksgezondheid vormen is onder 

meer geconcludeerd in de Thematische strategie inzake luchtverontreiniging (EC, 2005): 

 

„Luchtverontreiniging berokkent de menselijke gezondheid en het milieu ernstige schade:..‟  

En  

„ De energiesector kan bijdragen tot het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen. 

Bepaalde vastgestelde doelstellingen, met name met betrekking tot de productie van elektriciteit 

en energie uit duurzame bronnen (respectievelijk 12% en 21% tegen 2010) of met betrekking 

tot biobrandstoffen, spelen hierbij een belangrijke rol.‟ 

 

In de Richtlijn nationale emissieplafonds(2001/81/EG) wordt plafonds gesteld voor de emissie 

naar de lucht, zoals deze vrijkomen bij de productie van elektriciteit uit fossiele brandstoffen. 

Het belang van deze beperking blijkt onder meer uit hetgeen wordt overwogen: 

 

„Grote delen van de Gemeenschap staan bloot aan depositie van verzurende en eutrofiërende 

stoffen in hoeveelheden die voor het milieu schadelijke gevolgen hebben. De door de WHO 

vastgestelde richtwaarden ter bescherming van de menselijke gezondheid en de vegetatie 

tegen fotochemische verontreiniging worden in alle lidstaten in aanzienlijke mate overschreden.' 

 

Het doel van de richtlijn is om de emissies te beperken teneinde „…dat eenieder effectief wordt 

beschermd tegen de bekende gezondheidsrisico’s van luchtverontreiniging…‟ (art. 1 Richtlijn 

2001/81/EG) 

 

In de routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050, van de Europese 

Commissie (2011) wordt daarnaast geconcludeerd:  

 

„Maatregelen om de uitstoot van broeikasgasemissies te beperken, zouden een belangrijke  

aanvulling vormen op de bestaande maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en leiden  



 

tot een sterke vermindering van de luchtverontreiniging.‟ En „Dankzij het gezamenlijke effect 

van de uitstootreductie en luchtkwaliteitmaatregelen zou de luchtverontreiniging in 2030 meer 

dan 65% lager liggen dan in 2005.‟  

 

Gezondheidsschade kan bijvoorbeeld optreden in de vorm van ademhalingsproblemen en 

verkorte levensduur.  

 

Uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (2009) (NSL) blijkt dat de 

energiesector een belangrijk aandeel heeft in de emissies van NOx en een beperkter aandeel in 

de emissies van PM10 (fijn stof). In het NSL is de gezondheidsschade van luchtverontreiniging 

toegelicht. Onder meer wordt geconcludeerd dat: 

 

„Er komt steeds meer bewijs dat fijn stof een belangrijke veroorzaker is van 

gezondheidsproblemen, zowel na korte als na lange blootstelling‟ en „Stikstofdioxide kan ook 

schadelijke effecten hebben. Bij de huidige concentraties van stikstofdioxide in Nederland zijn 

deze effecten echter minder groot dan die van fijn stof.‟ 

 

In een recent rapport van de Universiteit van Stuttgart wordt dit bevestigd. Uit de rapportage 

komt naar voren dat de huidige in Nederland operationele kolencentrales jaarlijks zorgen voor 

het vroegtijdig overlijden van 137 mensen. De drie nieuwe, in aanbouw zijnde centrales zullen 

hier naar verwachting nog 83 mensen die vroegtijdig overlijden aan toevoegen23.   

 

Zoals aangegeven vermijdt de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen de 

opwekking van elektriciteit door traditionele fossiele elektriciteitscentrales, evenals de noodzaak 

om nieuwe centrales te realiseren voor een toenemende elektriciteitsvraag. Daarmee wordt een 

bijdrage geleverd aan het voorkomen en beperken van schade aan de volksgezondheid door de 

elektriciteitsproductie, aangezien bij de productie van elektriciteit uit windenergie geen 

luchtverontreinigende emissies vrijkomen welke een bedreiging zijn voor de volksgezondheid. 

5.4 Dwingende redenen van groot openbaar belang (U) 

De genoemde belangen in de paragrafen 5.1 en 5.2 zijn alle dwingende redenen van groot 

openbaar belang. Onder meer in de Nota Ruimte (2005) is reeds onderkend dat de realisatie 

van windenergie om dwingende redenen van groot openbaar belang geschiedt. Dit is nogmaals 

bevestigd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op 23 februari 201224. 

5.4.1 Milieu wezenlijk gunstige effecten  

Dit betreft de beschreven belangen in paragraaf 5.1 (specifiek 5.1.4 en 5.1.5.). 

5.4.2 Economische aard 

Dit betreft zowel de belangen uit paragraaf 5.1 als 5.2 (specifiek 5.1.7 en 5.2.4). 

 

 
23 University of Stuttgart, 2013; Health impacts of coal fired power stations in The Netherlands 
24 ABRvS, 2012; 201100875/1/R2. 
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5.5 Ruimtelijke inrichting en ontwikkeling 

Het project betreft een ruimtelijke ontwikkeling en inrichting en de uitvoering geschiedt derhalve 

in het belang hiervan. 

5.6 Bijdrage van de activiteit 

In de voorgaande paragrafen is toegelicht welke belangen met de activiteit, het project, zijn 

gediend.  

 

De bijdrage van het project kan worden gekwantificeerd in termen van jaarlijkse 

elektriciteitsproductie en de vermeden emissies van broeikasgassen. Er is sprake van 

vermeden emissies aangezien de met het project opgewekte elektriciteit de opwekking hiervan 

op traditionele wijze, met bijbehorende broeikasgas emissies voorkomt. Op grond van artikel 16 

van de Richtlijn hernieuwbare energie 2009/28/EG dient de Lidstaat ervoor zorg te dragen dat 

deze duurzame elektriciteit (‘groen’), aangezien zij is opgewekt uit hernieuwbare bronnen, 

gegarandeerd toegang op het landelijke elektriciteitsnet (‘groen voor grijs’) wordt aangesloten 

en elektriciteit kan afzetten. In de praktijk betekent dit voorrang boven uit fossiele bronnen 

opgewekte elektriciteit (‘grijs’) in geval van congestie. Hiervoor is in Nederland het Besluit 

congestiemanagement elektriciteit vastgesteld25. 

 
Tabel 3.1 Opbrengst windturbines 

Onderwerp Kwantificering 

Aantal windturbines 18 

Opgesteld vermogen (indicatief, obv circa 3 MW/turbine) 54 MW  

Jaarlijks elektriciteitsproductie inschatting (GWh/jr) 250 MWh/jaar 

Equivalent stroomverbruik huishoudens  Ca. 70.000 

CO2-emissiereductie (ton per jaar) 150.000 

 

Er is circa 3.290 MW windenergie op land gerealiseerd, uitgaande van opgesteld vermogen 

(Windstats, 2016). Het project levert een bijdrage aan de landelijke doelstelling om 14% van het 

energiegebruik duurzaam op te wekken. Het levert eveneens een 1% bijdrage aan de 

doelstelling voor wind op land: in 2020 dient 6.000 MW te zijn gerealiseerd. 

Het Windpark levert ook een bijdrage aan de doelstelling van de provincie Groningen. Het 

akkoord tussen het Rijk en alle provincies uit januari 2013 betekent een prestatienorm van 

855,5 MW in 2020 voor de provincie Groningen. Met het opgesteld vermogen van 54 MW levert 

het Windpark een bijdrage van circa 14% aan de Groningse doelstelling voor windenergie. 

aangezien Groningen reeds 464 MW aan opgesteld vermogen heeft.  

 

  

 
25 Vastgesteld 6 september 2012, in werking treding opgeschort. 



 

5.7 Conclusie 

Het windpark Delfzijl-Midden levert een belangrijke bijdrage aan het aandeel hernieuwbare 

energie in Nederland, specifiek voor de doelstelling die is gesteld ten aanzien van windenergie 

op land voor 2020. Deze doelstelling, 6.000 MW gerealiseerd in 2020 is een belangrijke pijler in 

het recent gesloten Energieakkoord. De realisatie van wind op land weegt derhalve zwaar, 

mede gezien de huidige status (5,6% in 2015 (CBS, 2016)) van het aandeel hernieuwbare 

energie in Nederland ten opzichte van de taakstelling, en de tijd die benodigd is om 

hernieuwbare productiecapaciteit te realiseren. Voor de benodigde onderzoeken, 

besluitvorming en bouw dient enkele jaren te worden gerekend. 

 

De realisatie van hernieuwbare energie, waarvoor nationaal en Europees bindende 

taakstellingen gelden op grond van de Europese richtlijn hernieuwbare energie 2009/28/EG, 

vergt derhalve een grote inzet. Kenmerkend aan de inzet van hernieuwbare energie is dat dit 

veelal decentrale energieopwekking betreft waarbij de capaciteit per installatie (het 

geïnstalleerd vermogen/de productiecapaciteit) per installatie veelal kleiner is dan de capaciteit 

van een individuele traditionele energiecentrale: met andere woorden veel maar kleinere 

installaties zullen moeten worden gerealiseerd om de doelstellingen ten aanzien van 

hernieuwbare energie te bereiken. 

 

De opwekking van hernieuwbare energie door middel van een windpark vindt plaats in het 

belang van het beperken van klimaatverandering en het vergroten van de 

energievoorzieningszekerheid. Zoals in de voorgaande paragrafen aangegeven zijn daarmee 

de belangen van openbare veiligheid, volksgezondheid, gewas, visserij en wateren en 

economie gediend, daarmee tevens dwingende redenen van groot openbaar belang. 

 

Gezien de schaal waarop zowel klimaatverandering als energievoorzieningszekerheid worden 

aangepakt (nationaal, Europees en mondiaal) is de bijdrage van een individueel project op het 

geheel beperkt. De positieve effecten op de genoemde belangen zijn daarmee ook relatief 

beperkt. Zoals aangegeven is de schaal ook kenmerkend voor hernieuwbare energieproductie 

installaties . Dit laat onverlet dat veel installaties benodigd zijn om gezamenlijke gewenste en 

beoogde effect te kunnen realiseren. 
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6 ALTERNATIEVEN EN MITIGATIE 

In dit hoofdstuk wordt beargumenteerd dat er geen (reële) en uitvoerbare alternatieven zijn voor 

het voornemen. Tevens wordt het zorgvuldig handelen beschreven om effecten op de relevante 

soorten zoveel mogelijk te voorkomen en/of beperken. 

6.1 Alternatieven 

In het kader van de Wnb moet worden beschouwd of er reële alternatieven voorhanden zijn om 

het gestelde doel (het opwekken van duurzame energie door middel van windturbines) te 

bereiken. Hieronder wordt dit in verschillende stappen beschreven. Eerst wordt in 6.1.1. een 

analyse gemaakt van andere mogelijke technieken om duurzame energie op te wekken. 

Vervolgens wordt in 6.1.2 nader ingegaan op de keuze voor de locatie van het voornemen.  

6.1.1 Alternatieve vormen van duurzame energie 

Volgens het rijksbeleid zijn de belangrijkste vormen van hernieuwbare energie in Nederland 

windenergie, zonne-energie, bio-energie en aardwarmte.26 Een kleine rol spelen waterkracht, 

omgevingswarmte (warmtepompen in woningen) en energie uit potentieel verschil zoet-zout 

(osmose-energie of ‘blue energy’). Hoewel grijze energie uit fossiele energiebronnen in de 

komende decennia nodig blijft, zal hernieuwbare energie een steeds groter onderdeel gaan 

uitmaken van de energiemix. Drie duurzame energiebronnen leveren daarbij de belangrijkste 

bijdrage voor Nederland: bio-energie, wind op land en wind op zee.  

 

De realisatie van windenergie is interessant vanuit het oogpunt van het geringe ruimtebeslag 

aan vierkante meters en het multifunctionele gebruik van de ruimte, als ook vanuit het oogpunt 

van kostprijs.  

 

Alternatieve vormen van duurzame energie vormen geen redelijk alternatief, mede gezien de 

locatie. Daarbij is de kostprijs van wind op land lager dan voor energie uit zon27.  

 
Kader 6.1 Vergelijking tussen zonne- en windenergie 

 
 

Kort samengevat, de realisatie van windenergie is interessant vanuit de volgende punten: 

 Van ruimtebeslag per vierkante meter: relatief weinig ruimtegebruik per geproduceerde 

eenheid energie; 

 
26 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/meer-duurzame-energie-in-de-toekomst 

27 MKEA zon-PV en wind op land. ECN/ CE Delf, 2016 

De website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland geeft het volgende aan:  

“ Een huishouden gebruikt gemiddeld 3.350 kWh/jr. aan elektriciteit. Om deze stroom zelf op te 

wekken met zonne-energie op eigen dak, heb je een installatie nodig van ongeveer 4 kW. Dit is een 

installatie van 14-16 panelen, met een oppervalk van ongeveer 25 m2. 

Een windmolen van 3 MW levert per jaar 6.000.000 tot wel ruim tien miljoen kWh aan elektriciteit op 

(afhankelijk of het om een landinwaartse of kustlocatie gaat). Met één zo’n turbine kan dus voor 

gemiddeld 2.000 huishoudens elektriciteit worden opgewekt. Wil je voor 2.000 huishoudens (1 

windturbine) elektriciteit opwekken met zonne-energie dan heb je een (dak)oppervlak nodig van 50.000 

m2. Dit komt overeen met het oppervlak van 8 voetbalvelden. 



 

 Van het multifunctionele gebruik van de ruimte: het gebied kan bijvoorbeeld tevens gebruikt 

(blijven) worden als landbouw en/of industriegebied; 

 Vanuit het oogpunt van kostprijs. 

 

Geconcludeerd kan worden dat windenergie op land een belangrijk aandeel heeft in het 

behalen van de Europese taakstelling op het gebied van duurzame energie en CO2-reductie en 

dat andere alternatieve vormen van energie hiervoor geen alternatief. Belangrijk daarbij is ook 

dat de doel- en taakstellingen op het gebied van duurzame energie hoog zijn, 14% in 2020, 

16% in 2023 en richting 2030 en 2050 doelstellingen gericht op 30% tot een bijdrage die bijna 

volledig is (zie ook hoofdstuk 3). Dit terwijl het huidige aandeel aan duurzame energie beperkt is 

(circa 4%). Dit betekent dat niet alleen windenergie nodig is maar alle vormen van energie en 

dat alle geschikte locaties benut dienen te worden.  

 

Er is een energiemix nodig waarbij alle vormen van duurzame energie, en windenergie in het 

bijzonder, een steeds belangrijker aandeel zal krijgen.  

Wind op zee of wind op land  

Windenergie kan worden opgewekt zowel op land als op zee. Het opwekken van wind op zee 

(offshore) heeft als voordeel dat het aantal uren wind en de gemiddelde windsnelheid hoger 

liggen dan op land. Het nadeel van offshore windenergie is dat er een grote afstand moet 

worden afgelegd om een aansluiting op het hoogspanningsnet te maken.  Een park op zee is 

kwetsbaarder dan een park op land en bevindt zich op grote afstand van onderhoudsbases, 

waardoor de kosten voor het onderhoud hoger zijn.  

 

Het Rijk heeft zowel voor windenergie op land als voor windenergie op zee een doelstelling 

geformuleerd. In het Energieakkoord (2013) is aangegeven:  

 6.000 MW Windenergie op land in 2020; 

 4.500 MW windenergie op zee in 2023; 

 

Voor de periode na 2020/2023 wordt een verdere doorgroei voor windenergie op zee voorzien. 

Hiervoor zijn nog geen kwantitatieve doelstellingen vastgesteld.  

 

Het initiatief ziet niet toe op windenergie op zee. Bovendien geldt dat voor windenergie op zee 

een separate doelstelling geldt. Windenergie op zee is derhalve geen redelijk alternatief 

aangezien dit ook is vereist om de doelstellingen te kunnen realiseren. 

6.1.2 Alternatieve locaties  

Het plaatsen van windturbines zal in Nederland op alle locaties leiden tot verstoring, doden 

en/of verwonden van beschermde diersoorten (veelal vogels en/of vleermuizen) gezien het 

brede voorkomen van soorten, zoals onder meer blijkt uit de Nationale Windmolenrisicokaart 

van Vogelbescherming Nederland aangezien er geen locaties zijn waar geen soorten 

voorkomen. Locaties kennen wel variatie in aanwezigheid van soorten waardoor per locatie 

andere soorten risico lopen in aanvaring te komen met een windturbine. De keuze voor de 

locatie is een logische, vanwege de volgende redenen: 

 De locatie is op basis van onder meer een planMER in de Structuurvisie Wind op Land 

aangewezen. Het aspect ecologie is daarbij betrokken;  
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 De locatie betreft een bedrijventerrein waardoor de functie voor beschermde soorten zeer 

beperkt is; 

 De locatie bevindt zich tussen twee bestaande windparken die op relatief korte afstand van 

elkaar zijn gelegen; 

 Er zijn slachtofferonderzoeken uitgevoerd in het aangrenzende windpark Delfzijl-Zuid en 

Delfzijl-Noord en er is daarmee bijzonder goed inzicht in de te verwachten effecten van de 

uitbreiding gezien de grote overeenkomsten in terrein en ligging ten opzichte van Natura 

2000-gebieden. Hieruit komt naar voren dat relatief beperkte aantallen slachtoffers zijn te 

verwachten; met name voor wat betreft beschermde vleermuissoorten. 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat ook de alternatieven (zowel op een geografisch 

schaalniveau, als op inrichtingsniveau) effecten op natuurwaarden hebben. De gekozen locatie 

van het project leidt niet tot grotere effecten op natuur dan locaties elders en het onderzoek in 

het bestaande windpark wijst uit dat de te verwachten aantallen zelfs laag zijn te noemen. 

Daarbij geldt aanvullend dat uit onder meer het vleermuisonderzoek blijkt dat het gebied relatief 

gezien lage ecologische waarden en lage aanwezigheid van beschermde soorten kent ten 

opzichte van andere gebieden in Nederland.  

 

Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat er geen reden is om aan te nemen dat er realistische 

alternatieven beschikbaar zijn voor het project met aanmerkelijke voordelen, of dat het project 

aanmerkelijk nadelen kent ten opzichte van alternatieven, vanuit het oogpunt van het optreden 

van aanvaringsslachtoffers onder vogels of vleermuizen. 

6.2 Zorgvuldig handelen en/of mitigatie 

In deze paragraaf is aangegeven welke maatregelen zijn genomen om de effecten, 

aanvaringsslachtoffers onder vogel- en vleermuissoorten, te beperken.  

 

Ondergrondse kabels 

Alle elektriciteitskabels binnen het windpark en naar het schakelstation van het landelijke 

hoogspanningsnet zijn ondergronds. Bij bovengrondse kabels kunnen aanvaringsslachtoffers 

optreden, bij ondergrondse niet. 

 

Maatregelen bouwfase 

Bij werkzaamheden rond de aanleg van de turbines kan verlichting zorgen voor verstoring van 

vogels en vleermuizen. Om dit te voorkomen wordt tijdens de bouwfase zoveel mogelijk 

overdag gewerkt met daglicht. Indien ’s avonds of ’s nacht werken noodzakelijk is en verlichting 

nodig blijkt, zal deze worden afgeschermd en alleen plaatselijk worden ingezet om uitstraling 

naar de omgeving, en daarmee mogelijke verstoring, te voorkomen.  

 

Indien uitvoering van de werkzaamheden plaats vindt in het broedseizoen wordt een 

broedvogelinventarisatie uitgevoerd om vast te stellen of sprake is van aanwezigheid van 

broedvogels. Indien dit het geval is wordt voldoende afstand gehouden om broedende vogels 

niet te verstoren.  

 

Tot slot zal de aannemer, in samenspraak met een deskundig ecoloog, een ecologisch 

werkprotocol opstellen. In dit werkprotocol worden maatregelen vastgelegd die door de 



 

aannemer en bouwmedewerkers ter plekke genomen moeten worden om effecten op 

beschermde soorten gedurende de bouwfase te voorkomen.  

 

Exploitatie 

Gedurende de exploitatiefase treden aanvaringsslachtoffers op onder vogel- en 

vleermuissoorten. Van vleermuizen in zijn algemeenheid is bekend dat het voorkomen en het 

risico op slachtoffers goed te voorspellen is waardoor met toepassing van een gerichte 

stilstandvoorziening met minimaal verlies aan energieproductie het aantal 

aanvaringsslachtoffers kan worden gereduceerd tot 80-90% ten opzichte van de situatie zonder 

voorziening. Vleermuizen vliegen maar tot relatief lage windsnelheden (circa 5 m/s) terwijl 

windturbines vanaf 2-3 m/s pas in bedrijf gaan. Daarbij zijn vleermuizen overdag en in de 

ochtend nagenoeg niet actief, en ook niet bij regen of lage temperaturen.   

 

Om die reden wordt op het windpark een stilstandvoorziening toegepast die uitgaat van de 

volgende variabelen:  

- Periode van het jaar   

- Tijdstip van de dag 

- Temperatuur 

- Neerslag 

- Windsnelheid 

 

Omdat het wenselijk is van een locatiespecifieke situatie uit te gaan wordt voorafgaand aan de 

ingebruikname van de eerste windturbine een stilstandsplan ingediend waarin ecologisch 

gemotiveerd de in te zetten stilstand is vastgelegd.  

 

Daarbij verzoeken wij tevens om de ruimte te krijgen de inzet van de stilstandvoorziening te 

beperken indien blijkt uit nadere gegevens of onderzoek dat dit kan zonder dat het aantal 

slachtoffers in relevante mate  toeneemt. Omdat ook de situatie zonder stilstandvoorziening 

reeds niet leidt tot negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding heeft dit geen 

gevolgen voor de ontheffing. 

 

De achtergrond voor een eventuele aanpassing kan zijn dat blijkt dat bij specifieke 

turbinelocaties niet of nagenoeg geen vleermuisactiviteit is. Het veldonderzoek lijkt hierop te 

duiden en een stilstandvoorziening leidt alleen tot minder slachtoffers als er ook daadwerkelijk 

vleermuisactiviteit is.  

 

 

 


