Factsheet

VOGELS
en de REGIONALE
ENERGIE STRATEGIE
WAT?

Elke energieregio werkt op dit moment aan zijn Regionale Energie Strategie (RES).
Hierin staat onder andere waar en hoe duurzame elektriciteit opgewekt kan worden.
Vogelbescherming staat uiteraard achter de energietransitie. Klimaatverandering is immers
zeker ook voor vogels een groot probleem. Tegelijkertijd vinden we dat windmolens en
zonneparken niet ten koste mogen gaan van het leefgebied van vogels.
In deze factsheet leggen we uit hoe de energieregio’s werken aan hun RES, wat het
standpunt van Vogelbescherming is, hoe wij dat onder de aandacht brengen, en wat je zelf
kunt doen in je eigen regio.

Klimaatakkoord
Wereldwijd is het de laatste honderddertig jaar 1 °C warmer geworden en in Nederland zelfs 1,7
°C warmer. Dit heeft grote gevolgen voor mens en dier. Het wordt warmer, de zeespiegel stijgt
en neerslagpatronen veranderen: vaker extreme droogte of juist een teveel aan regen. Deze
veranderingen leggen ook grote druk op leefgebieden van vogels.
In het Klimaatakkoord (2019) legde het kabinet vast dat we de CO2-uitstoot ten opzichte van
1990 gaan verminderen: in 2030 met 49% en in 2050 met 95%. Opwekking van hernieuwbare
elektriciteit moet groeien van 14% in 2019 naar 70% in 2030. Eén van de afspraken is om te
onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit (wind en zon) opgewekt kan worden.
Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn om van het aardgas af te kunnen. Dit gebeurt
in dertig energieregio’s waarin gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken. Samen
leggen zij hun plannen vast in een Regionale Energiestrategie (RES).

RES-REGIO’s

De 30 RES Regio’s

Aan de slag in de regio
Regio Achterhoek
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk

Regio Noord-Holland Zuid
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster,
Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Edam-Volendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer,
Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend,
Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren,
Wormerland, Zaanstad, Zandvoort

Regio West-Overijssel
Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe,
Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle

Alle energieregio’s moeten samen minstens 35 TWh
aan groene stroom opwekken (1 TWh, ofwel
1 terawattuur, is 1 miljard kWh). Het is de bedoeling dat
in eerste instantie alleen ingezet wordt op al bewezen
technieken, zoals wind- en zonne-energie. Nieuwe
technieken als waterstof en waterkracht komen later in
beeld als deze bewezen van toegevoegde waarde zijn.
Regio Alblasserwaard
Gorinchem, Molenlanden

Regio Arnhem Nijmegen
Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten,
Duiven, Heumen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe,
Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen,
Zevenaar
Regio Amersfoort
Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden,
Soest, Woudenberg

Regio Drechtsteden
Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht,
Zwijndrecht

Regio Flevoland
Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk,
Zeewolde

Regio Foodvalley
Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen

Regio Noord-Holland Noord
Alkmaar, Bergen (NH.), Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands
Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik,
Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel, Uitgeest
Regio Noord- en Midden Limburg
Beesel, Bergen (L.), Echt-Susteren, Gennep, Horst
aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar,
Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond,
Venlo, Venray, Weert

Regio Zeeland
Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis,
Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen

Regio Zuid-Limburg
Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten,
Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein,
Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal

IJsselmeergebied
Het IJsselmeergebied is toebedeeld aan
omliggende gemeenten dus regio’s. Zie de
gemeentegrenzen in het IJsselmeergebied via
www.imergis.nl/map/2019/2019-NL-Gemeentenbasis-2500px.png
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Regio Drenthe
Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden,
De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, MiddenDrenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld

Metropoolregio Eindhoven
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne,
Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel,
Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen; Gerwen
en Nederwetten, Oirschot, Reusel-De Mierden,
Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven,
Waalre

Regio Noordoost Brabant
Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave,
Haaren, Landerd, Meijerijstad, Mill en Sint Hubert, Oss,
s-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel,
Uden, Vught

Regio Friesland
Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske
Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden,
Noordeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland,
Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest Fryslân,
Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke,
Weststellingwerf

Regio Noord-Veluwe
Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek, Putten

Regio Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee

Regio Rotterdam-Den Haag
Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den
IJssel, Delft, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel,
Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis,
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp,
Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, s-Gravenhage, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne,
Zoetermeer

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat bewoners,
bedrijven en maatschappelijke organisaties meepraten
over de RES. Iedere energieregio geeft een eigen
invulling aan de participatie bij de RES-plannen. Op
de RES-website kun je dit voor je eigen energieregio
vinden.
Regio Hart van Brabant
Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek,
Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk
Regio Groningen
Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond,
Groningen, Grootegast, Het Hogeland, Leek,
Loppersum, Marum, Midden-Groningen, Oldambt,
Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Westerkwartier, Winsum, Zuidhorn
Regio Holland Rijnland
Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem,
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten,
Zoeterwoude
Regio Hoeksche Waard
Hoeksche Waard

RES-PROCES

Regio Midden-Holland
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard,
Waddinxveen, Zuidplas

Regio Fruitdelta Rivierenland
Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel,
West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel

Cleantech Regio
Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst,
Zutphen

Regio Twente
Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen,
Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden

Regio U16
Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein,
Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse
Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden,
Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist
Regio West-Brabant
Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op
Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg,
Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal,
Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert

Planning van het RES-proces
In oktober 2020 heeft elke regio een concept-RES gepresenteerd. Daar zijn veel
reacties op gekomen van onder andere natuurorganisaties. De aangepaste RESplannen worden in mei en juni ter besluitvorming aan gemeenteraden, provincies
en waterschappen voorgelegd. De definitieve RES 1.0 moet dan in juli 2021 gereed
zijn. Dit wordt door regio’s via het Nationaal Programma RES aangeboden aan het
Planbureau voor de Leefomgeving. Daarna vindt er iedere twee jaar een actualisatie
plaats, van RES 1.0 naar 2.0 en zo door. Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen worden
meegenomen.
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STANDPUNT

Wat vindt Vogelbescherming?
Vogelbescherming is voorstander van de energietransitie, maar vindt dat bij de
locatiekeuze van wind- en zonneparken belangrijke vogelgebieden moeten worden ontzien.
Vogelbescherming onderschrijft het doel van het Klimaatakkoord van Parijs. Dat is ook in het
belang van vogels, omdat de klimaatcrisis een grote bedreiging voor ze vormt. Daarom moeten
fossiele brandstoffen zo snel mogelijk worden vervangen door hernieuwbare energiebronnen.
Naast de klimaatcrisis hebben we echter ook te maken met de biodiversiteitscrisis die voor
vogels minstens zo bedreigend is. Robuuste en gezonde leefgebieden voor vogels moeten
we dan ook in stand houden, en liever nog vergroten. Vogelbescherming roept daarom op
voor een natuurinclusieve energietransitie. Immers, groene energie die ten koste gaat van de
natuur, is niet groen.

Vrijwaar belangrijke vogelgebieden
Uit voorzorg moeten daarom de belangrijkste vogelgebieden en hun directe omgeving worden
gevrijwaard van wind- en zonneparken. De belangrijkste vogelgebieden zijn:
>
>
>
>
>

Natura2000-gebieden,
NNN-gebieden (Natuur Netwerk Nederland),
belangrijke migratieroutes1,
weidevogelgebieden2 ,
en andere belangrijke, vogelrijke gebieden (Important Bird Areas).

In de overgebleven gebieden kunnen windmolens geplaatst worden, maar alleen als de
negatieve effecten op vogels en andere kwetsbare soorten (zoals vleermuizen) worden
geminimaliseerd.
Wind- en zonneparken kunnen een grote bedreiging vormen voor vogels. Het gaat daarbij in
het geval van windmolens niet alleen om directe sterfte, waarbij vogels (met name in de nacht
en bij slecht weer) het risico lopen om tegen de mast, de wieken of hoogspanningskabels te
vliegen. Het gaat ook om barrièrevorming en concreet verlies van leefgebied, terwijl veel
vogelpopulaties al sterk onder druk staan. In onze factsheet Vogels en windmolens hebben
we de effecten van windmolens op vogels voor je op een rij gezet en wat we kunnen doen
om de negatieve effecten te voorkomen of beperken. Barrièrewerking en concreet verlies
van leefgebied zijn ook aan de orde bij zonneparken wanneer deze op een verkeerde locatie
aangelegd worden. Lees voor meer informatie onze factsheet Vogels en zonne-energie en
onze standpunten over windenergie en zonne-energie.
We moeten ervoor waken dat het oplossen van de klimaatcrisis niet de biodiversiteitscrisis
verergert. Vogelbescherming roept daarom op tot écht duurzame oplossingen waarbij CO2reductie en biodiversiteitsherstel samen de hoogste prioriteit krijgen.

1

Als onderdeel van de Gevoeligheidskaart Windenergie Vogels is er een kaart ontwikkeld met de belangrijkste

vogeltrekroutes. Je vindt de gepubliceerde kaart bij Sovon.
2

Op een online tool zijn alle 130 weidevogel kerngebieden te vinden. Klik op de link, cancel de inlog, ga bovenin naar het

tabblad ‘kaartenbak’ en klik op kaartlaag ‘grutto kerngebieden’.

ONZE ROL

Wat doet Vogelbescherming?
Vogelbescherming heeft een landelijk team dat de belangen van natuur en vogels onder de
aandacht brengt bij de energietransitie. Daarbij denken we actief mee met alle betrokkenen om
zorgvuldige afwegingen te maken en belangrijke vogelgebieden zoveel mogelijk te ontzien.

Een aantal van onze acties:
> Vogelbescherming sluit aan bij onderhandelingen van de overheid en betrokkenen over
de natuur-, energie- en voedseltransitie op zee, zoals het Noordzeeakkoord.
> Vogelbescherming dacht mee met een advies vanuit de landelijke RES-organisatie over
natuur en landschap. Ook gaven we onze inbreng op de ‘routekaart zon op water’ van het
ministerie van Economische Zaken.
> Vogelbescherming denkt actief mee met de overheid, maar komt ook in actie wanneer
plannen de verkeerde kant op dreigen te gaan. Zo gaven we naar aanleiding van de
concept RES-plannen het volgende signaal af in een brief aan de verantwoordelijke
ministers.
> Vogelbescherming zit met de overheid en andere betrokkenen om tafel om te komen tot
een gezamenlijk convenant voor duurzame windenergie en transport; het zogenaamde
MGA-traject natuurinclusieve energietransitie.
> Vogelbescherming stimuleert monitoring van en onderzoek naar de effecten van
windmolenparken en zonneparken op vogels, zowel op land als op water. Zo heeft
Vogelbescherming (in 2009) een rapport laten uitbrengen als leidraad bij de aanwijzing
van potentiële locaties voor windenergie, de Nationale Windmolenrisicokaart voor
vogels (pdf). Deze is door Sovon Vogelonderzoek Nederland in opdracht van het
ministerie van LNV geactualiseerd tot de Gevoeligheidskaart Windenergie Vogels.
> Onze koepelorganisatie Birdlife International heeft een strategie om trekroutes voor
vogels te beschermen, onder andere tegen grote infrastructurele projecten zoals
windparken, om de schade aan de natuur tot een minimum te beperken. Hiervoor is
bijvoorbeeld een sensitivity map tool ontwikkeld om negatieve effecten op belangrijke
migratieroutes voor vogels te minimaliseren.
> Vogelbescherming is specifiek betrokken bij de RES-gebieden Noord-Holland Noord en
Zuid. We maken ons grote zorgen om de zoekgebieden voor zonne- en windenergie die in
het IJsselmeer zijn ingetekend. Met onze partners in de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk
proberen we ervoor te zorgen dat bij de RES 1.0 het IJsselmeer gevrijwaard wordt als
zoekgebied.

Hoe verder na de RES 1.0?
In de RES 1.0 worden de zoekgebieden vastgelegd voor zonne- en
windenergie. Voordat hier echter windturbines en/of zonnepanelen
geplaatst kunnen worden, moet een lang proces uitgevoerd worden met
participatie, meerdere momenten van formele inspraak en mogelijkheden
voor bezwaar of beroep. Na het vaststellen van de RES 1.0 moeten
gemeenten dit uitwerken in hun omgevingsbeleid en kunnen ze starten
met het proces van vergunningaanvraag en milieueffectrapportages.
Kortom, in aanloop naar de RES 1.0 moeten we doen wat we kunnen om
belangrijke vogelgebieden te vrijwaren als zoekgebied voor zonne- en
windenergie, maar ook daarna moeten we alert blijven. Groene energie
die ten koste gaat van de natuur is niet groen!

EN JIJ?

Wat kun jij doen?
Maak je je zorgen om deze ontwikkelingen in jouw buurt en wil je zelf opkomen voor
de vogelbelangen? Kijk dan op RES-website. Van daaruit kun je doorklikken naar jouw
energieregio en het RES-plan bekijken. Meestal kun je het plan ook via je eigen gemeente
vinden, want de gemeente is een van de beslissers (samen met de provincie en het
waterschap). 1 juli 2021 moet elke RES 1.0 ingediend zijn. In de meeste regio’s vindt er nog een
laatste besluitvormingsronde plaats in het voorjaar. Help je mee? Alleen samen kunnen we
ervoor zorgen dat er voor echt duurzame oplossingen gekozen wordt!

Zelf aan de slag:
1. Ga naar de RES-website en kijk in de plannen van jouw energieregio of er belangrijke
vogelgebieden, zoals Natura2000-gebieden, aangewezen zijn als zoekgebied voor zonneen windenergie. Op pagina 3 in deze factsheet vind je een aantal links naar kaarten met
de Natura2000-gebieden, NNN-gebieden, weidevogelgebieden en migratieroutes.
2. Kijk of jouw energieregio (online) inspraakbijeenkomsten organiseert en meld je daarvoor
aan om je zorgen te delen.
3. Kijk op de website van de provincie en gemeente wanneer de RES in de Gemeenteraad of
Provinciale Staten besproken wordt. Kijk ook in de agenda of er voorafgaand een specifieke
commissievergadering plaatsvindt. Dat is een goed moment om je stem te laten horen.
4. Stuur een brief naar de Gemeenteraad en/of Provinciale Staten. Je kunt hiervoor onze
voorbeeldbrief gebruiken. Maak deze op maat met de lokale kennis die je hebt en stuur
deze aan de griffier. Je vindt de contactgegevens op de website van de gemeente en/of
provincie. Is er een commissie (Klimaat, Ruimte…), schrijf deze dan specifiek aan.
5. Breng de brief actief onder de aandacht van mogelijke medestanders in de
Gemeenteraad of Provinciale Staten, zoals de Partij voor de Dieren. Zij kunnen
meehelpen om de brief te agenderen, bijvoorbeeld door raads-/statenvragen te stellen
of om een actieve behandeling te vragen. Op de website van de gemeente en provincie
staan over het algemeen alle emailadressen van Raadsleden en Statenleden en de
dossiers die men onder zijn/haar hoede heeft.
6. Zoek medestanders die je actie willen steunen. Denk aan de lokale vogelwerkgroep, een
wetlandwacht in de regio of een lokale groene organisatie. Schakel eventueel samen
de lokale media in om je oproep onder de aandacht te brengen. Doe een belletje met de
lokale krant om je zorgen te delen of breng je brief bij hen onder de aandacht.
7. Wees zo mogelijk aanwezig bij bijeenkomsten van de RES-organisatie, gemeente en/of
provincie. Je kunt desgewenst ook spreektijd aanvragen of voorafgaand je zorgen via een
brief kenbaar maken (zie punt 4).

Tip: denk ook aan kansen voor biodiversiteitsherstel
Waar zonneparken buiten belangrijke vogelgebieden aangewezen zijn, is ook winst te halen.
Denk aan de combinatie van zonneparken met bloemrijke vegetaties en groenstroken met een
natuurvriendelijk beheer. Wil je daarover tips meegeven, kijk dan in de Gedragscode zon op land
voor meer informatie. Bij windmolenparken is het verbeteren van de biodiversiteit ingewikkeld. In
verband met aanvaringen, wil je daar geen vogels of vleermuizen naar toe trekken.
Daarnaast is het ook interessant om te kijken of er in jouw energieregio concrete
mogelijkheden zijn om klimaatoplossingen aan biodiversiteitsherstel te koppelen. Zo
bracht Vogelbescherming in de RES Noord-Holland Noord een nieuwe denkrichting in om
landbouwgrond net achter de dijk om te zetten in nieuwe, natte natuur in combinatie met
zonnepanelen. Daarmee kan het IJsselmeer (Natura2000-gebied) gevrijwaard worden van
(nog meer) windmolens. Daarnaast wordt intensieve landbouwgrond waar de biodiversiteit nu
minimaal is, omgezet in nieuwe natuur. Dit wordt paai- en opgroeigebied voor jonge vis waar nu
een groot tekort van is in het IJsselmeergebied.

Uitgave: Februari 2021
Dit is een factsheet van Vogelbescherming Nederland. Kijk voor
meer informatie op: www.vogelbescherming.nl/energiestransitie
Fotovermelding vrijstaande vogels: Jelle de Jong

