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Geacht College van B&W, geachte Gemeenteraad, 
 
Met deze brief wil ik, als inwoner van Groningen in de gemeente Groningen en vogelliefhebber, mijn zorgen 

over de Regionale Energie Strategie (RES) bij u onder de aandacht brengen. Mijn oproep: ontzie belangrijke 

natuurgebieden bij het realiseren van de klimaatopgave.   

 

Voorop staat dat ik als vogelliefhebber voorstander ben van de energietransitie. De opwarming van de 

aarde, het extremere weer en de stijging van de zeespiegel hebben grote gevolgen. Niet alleen voor de 

mens, maar zeker ook voor vogels. Naast de klimaatcrisis hebben we echter te maken met een minstens zo 

urgente biodiversiteitscrisis. Veel vogelpopulaties staan fors onder druk.  

 

Effecten van wind- en zonneparken op vogels 

Afhankelijk van de locaties kunnen wind- zonneparken desastreuze effecten hebben op onze al onder druk 

staande vogelpopulaties. Niet alleen kunnen vogels tegen windmolens aanvliegen met sterfte tot gevolg. 

Ook gaan wind- en zonneparken in natuurgebieden zowel op land als op water ten koste van concreet 

leefgebied. Veel vogelsoorten vermijden dergelijke obstakels en het gebied wordt ongeschikt om te 

broeden, te rusten en voedsel te zoeken. Tot slot kunnen windmolens een barrière vormen wanneer ze op 

vaste vogeltrekroutes (bijvoorbeeld tussen slaapplaatsen en foerageergebieden) staan. Uit recent onderzoek 

blijkt dat de effecten van windparken op vogels onderschat worden in gebruikte rekenmodellen.1  

 

Voor meer informatie over de effecten van wind- en zonneparken op vogels verwijs ik u naar de factsheets 

van Vogelbescherming Nederland op www.vogelbescherming.nl/energietransitie. 

 

  

 
1 P. Schippers et al (2020), ‘Mortality limits used in wind energy impact assessment underestimate impacts of wind farms on bird 
populations’, Ecology and Evolution, 2020, nr. 13, p. 1–14 

http://www.vogelbescherming.nl/energietransitie


Principe-uitspraak om belangrijke vogelgebieden te ontzien 

Ik roep u daarom op om belangrijke vogelgebieden te ontzien bij de locatiekeuze van wind- en zonneparken. 

Dat betekent concreet dat ik de gemeenteraad vraag om de principe-uitspraak te doen dat uit voorzorg de 

volgende gebieden niet als zoekgebied voor zonne- en windenergie aangewezen worden in de RES 1.0:  

  

1. Natura 2000-gebieden 

2. NNN gebieden (Natuur Netwerk Nederland) 

3. Belangrijke weide- en akkervogelgebieden 

4. Belangrijke vogeltrekroutes 

5. Overige belangrijke vogelgebieden 

 

Voor de duiding van bovenstaande gebieden verwijs ik u naar de provincie (Natura 2000 en Natuur Netwerk 

Nederland) en de set Gevoeligheidskaarten Windenergie, beschikbaar via www.sovon.nl (nummer 3 t/5).  

 

Ecologisch onderzoek 

Ik verzoek u naast uw principe-uitspraak ten aanzien van de Regionale Energie Strategie om, voor het 

aanwijzen van concrete zoekgebieden, ecologisch onderzoek te laten uitvoeren. Alle knelpunten die hier ten 

aanzien van belangrijke vogelgebieden uit naar voren komen, vraag ik u op te lossen, voordat er 

onomkeerbare besluiten worden genomen die ten koste gaan van onze fijne groene leefomgeving.  

 

Laten we de natuur in onze gemeente niet verder onder druk zetten. Los van dat ik vind dat er meer 

aandacht moet komen voor energiebesparing, zijn er voldoende alternatieven voorhanden zolang er nog 

zoveel daken van bedrijfsgebouwen zonder zonnepanelen zijn. Probeer ook in win-win oplossingen te 

denken: in gebieden waar het nu slecht gesteld is met de biodiversiteit, kunnen biodiversiteitsherstel en 

zonne-energie wellicht goed samen gaan.  

 

Breed draagvlak voor betere bescherming van natuur 

Ik sta zeker niet alleen met dit verzoek. Uit recent onderzoek2 blijkt dat bijna 3 op de 4 Nederlanders (72%) 

vindt dat daken en industrieterreinen betere plekken zijn voor zonnepanelen dan natuurgebieden. 

Bovendien blijkt uit ditzelfde onderzoek dat de coronacrisis het belang van het beschermen en uitbreiden 

van natuur in Nederland onderstreept, zo vindt 70% van de Nederlanders. 65% van de Nederlanders geven 

aan behoefte te hebben aan meer groen in de nabije omgeving en van betere kwaliteit. Kortom, laten we in 

de Regionale Energie Strategie niet nog meer van onze waardevolle natuur afsnoepen, maar de keuze maken 

voor echt duurzame oplossingen!  

 

Ik zie uw reactie graag tegemoet en verneem graag hoe u in de RES 1.0 ervoor gaat zorgen dat er voor echt 

duurzame oplossingen wordt gekozen. Groene energie die ten koste gaat van de natuur is niet groen!  

 

Met vriendelijke groet, 

Daphne Reijnen  

 

 

 
2Motivaction (2020), ‘Samen herstellen: Een publieksonderzoek naar het belang van natuur tijdens de coronacrisis in Nederland’. 
Publicatie op www.vogelbescherming.nl 
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