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De Europese Commissie heeft in haar Green Deal van september 2020 de ambitie omtrent Europese CO2-
emissie verhoogd. In het jaar 2030 -over minder dan tien jaar- moet de uitstoot met minimaal 55% zijn

verminderd ten opzichte van het jaar 1990.

Om deze klimaatdoelstelling te behalen zal in de komende jaren een significante opschaling van duurzame
energieparken plaatsvinden. Dit betekent onder meer een flinke toename van het aantal windparken op zee,

waaronder op de Noordzee.

De aanleg van windparken op de Noordzee brengt zowel ecologische kansen als risico’s met zich mee. Er is een
toenemend bewustzijn in de maatschappij dat het realiseren van de energietransitie belangrijk is voor onze

gezamenlijke toekomst, en dat dit gekoppeld moet zijn aan voldoende bescherming en voor zover mogelijk ook
verbetering van biodiversiteit.

Indien er onvoldoende rekening gehouden wordt met de ecologische risico’s veroorzaakt door windenergie op
zee en kansen voor natuurversterking dankzij windenergie op zee niet gegrepen worden, is er een groot risico
dat deze ontwikkeling op termijn in conflict komt met de Noordzeenatuur. Met een stagnatie van de
ontwikkeling van windenergie op de Noordzee en het onder druk komen staan van de klimaatdoelen tot
gevolg. In het nieuwe Noordzee-akkoord is daarom ook vastgelegd dat natuurbeschermend – en versterkend
bouwen het uitgangspunt wordt bij de aanleg van de windmolenparken en alle infrastructuur op de Noordzee.

Kennisvorming over de impact van windparken op zee op de biodiversiteit onder water, en het daarmee in
kaart brengen van kansen voor het versterken van deze onderwater biodiversiteit middels toegepast
wetenschappelijk onderzoek werd op 30 januari 2020 vastgelegd in het convenant “De Rijke Noordzee". Naast
initiatiefnemers Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee is dit convenant inmiddels ondertekend door Eneco,
Tennet, Van Oord, grsted en het offshore windpark Blauwwind.

Kennisvorming over ecologische kansen en risico’s binnen windparken, zowel voor de boven- als
onderwaternatuur - wordt openlijk gedeeld zodat ook andere partijen hier lering uit kunnen trekken. Hieronder
vallen in ieder geval – maar niet uitsluitend - vogelcorridors, richting en positionering van windturbines,
standaard natuurversterkend/inclusief bouwen als ook het altijd inzetten van de best beschikbare technieken
om risico’s op de bovenwaternatuur zoals aanvaringen en onderwaternatuur zoals tijdsduur en intensiteit van
natuurverstorende activiteiten zoveel mogelijk te beperken.

Ook financiers vormen een belangrijke schakel in de waardeketen van de zee gebonden energietransitie en
hebben daarmee een medebepalende roI in de bescherming en verbetering van de biodiversiteit. In onze roI
aIs financier zetten wij ons er daarom actief voor in dat natuurbeschermend – en versterkend bouwen het
uitgangspunt wordt bij de aanleg van de windmolenparken en alle infrastructuur op de Noordzee en dat dit in
de gehele financi61e sector gemeengoed wordt. Wij ondersteunen de totstandkoming van bovengenoemde
activiteiten en bevorderen dat deze als onderdeel van de klimaattransitie worden uitgevoerd.

Arie Koornneef
ASN Bank

Al IP van Santbrink
Stichtih6 De Noordzee

Dorien Ackerman
Natuur & Milieu


