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Achtergrond

De Europese Unie streeft ernaar tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, een doelstelling die 
onderdeel uitmaakt van de Europese Green Deal en aansluit bij de EU-toezegging betreffende 
klimaatactie in het kader van de Overeenkomst van Parijs. Offshore geproduceerde 
hernieuwbare energie komt een belangrijke rol toe bij het verwezenlijken van deze 
doelstelling.

Ramingen van de Europese Commissie laten zien dat elektriciteit in 2050 ten minste 50 % 
van de totale energiemix zal uitmaken, en dat 30 % van de toekomstige vraag naar 
elektriciteit door offshorewind zal worden gegenereerd.

De Europese Commissie schat dat tegen 2050 240 tot 450 GW aan offshore 
geproduceerde windenergie nodig zal zijn om deze doelstelling te halen. Zij belooft zich in 
te zetten voor de ontwikkeling van offshorewindmolenparken en onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden hiervoor in de zeeën en langs de kusten van Europa, met eerbiediging van i) 
de ecologische limieten van natuurlijke hulpbronnen en ii) de belangen van andere 
gebruikers van de zee, zoals de visserijsector.

Offshore geproduceerde windenergie - stand van zaken

Op dit moment zijn 110 offshorewindmolenparken met in totaal 5 000 windturbines in de 
wateren van de EU en het VK operationeel, met een elektriciteitsproductie van 22 GW en een 
totale oppervlakte van ongeveer 5 000 km2.

De Noordzee is goed voor 70 % van alle offshorewindcapaciteit in Europa: Verenigd 
Koninkrijk (44 %), Duitsland (34 %), Denemarken (7 %), België (6,4 %) en Nederland (6 %).

Het afgelopen decennium is de capaciteit van offshorewindmolenparken - door betere 
turbineprestaties en vergroting van de offshorewindmolenparken tot 150 turbines - bijna 
verdubbeld. 

De gemiddelde waterdiepte van vaste offshorewindmolenparken is ongeveer 27 m, en de 
gemiddelde afstand tot de kust is 33 km.

Demonstratieprojecten van drijvende windmolens hebben een gemiddelde diepte van 77 m 
(meer dan twee keer de diepte van vaste offshorewindmolens).

Aangezien offshorewindturbines een gemiddelde levensduur van 25 tot 30 jaar hebben, zijn 
tot nu toe nog maar heel weinig turbines ontmanteld.

Overige offshore geproduceerde hernieuwbare energie

Naast offshorewindturbines zijn er overige Marine Renewable Energy Devices (MRED’s), 
ook wel bekend als ‘wet renewables’.

De twee belangrijkste hiervan zijn getijdenenergietechnologie en golfenergietechnologie.

Bij getijdenenergietechnologie wordt gebruik gemaakt van de aantrekkingskracht van de 
maan en de zon, waarbij de kinetische energie van eb en vloed voornamelijk in elektrische 
energie wordt omgezet.
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Bij golfenergietechnologie wordt de energie van golven en wind gebruikt en in elektriciteit 
omgezet (Wave Energy Converter, WEC). Deze bestaan als offshore- en kustinfrastructuur. 
De totale WEC-capaciteit in de EU is 0,03 MW (operationeel), 0,355 MW (in aanbouw), 
6,05 MW (goedgekeurd) en 10,6 MW (gepland).

Deze beide technologieën worden op dit moment niet op grote schaal toegepast.

De verhouding van overige technologieën voor de offshoreproductie van hernieuwbare 
energie tot offshorewindturbines is minder dan 1 % (operationeel en gepland). Vandaar dat de 
focus in dit werkdocument vooral ligt op de impact op vis en visserij van 
offshorewindturbines.

De visie van 450 GW in 2050

Gezien de respectieve windcondities, de nabijheid van de vraag en de efficiëntie van de 
toeleveringsketens ligt het voor de hand dat de visie van 450 GW in 2050 als volgt zal worden 
gerealiseerd: 380 GW (85 %) in de noordelijke wateren (de Noordzee, de Oostzee, de 
Atlantische Oceaan) en 70 GW (15 %) in Zuid-Europese wateren (de Atlantische Oceaan, de 
Middellandse Zee).

De 450 GW zal worden bereikt door de bouw van 3 GW aan capaciteit per jaar nu, ongeveer 
7 GW aan capaciteit vanaf 2025, en 20 GW aan capaciteit per jaar (de totale hoeveelheid 
offshorewind die nu wordt geproduceerd) vanaf 2030.

Voor de bouw van de turbines in kwestie is naar verwachting 76 000 km2 nodig (2,8 % van de 
Noordzee). De extra benodigde oppervlakte bedraagt 1 500 km2 per jaar vanaf 2025 en 4 500 
km2 per jaar vanaf 2035 (een toename van twee keer de oppervlakte van Luxemburg tot 
bijna de oppervlakte van de Tsjechische Republiek = factor 15).

Met de huidige exclusieve zones kan ongeveer 75 % van de toekomstige 
offshorewindcapaciteit in de noordelijke zeeën niet met “Levelized Cost of Electricity” 
(LCOE) worden aangelegd. Bij LCOE worden de huidige gemiddelde nettokosten van de 
productie van energie over de hele levensduur van een offshorewindturbine berekend op basis 
van windsnelheid, afstand tot de kust en waterdiepte (een zeer lage LCOE betekent minder 
dan 50 EUR per MWh).

Dit houdt in dat het voor de windindustrie het meest kosten- en ruimte-efficiënt is om de 
450 GW te genereren middels het meervoudig gebruik van dezelfde maritieme ruimte 
door verschillende sectoren.

De rol van maritieme ruimtelijke planning

De rechtsgrond voor maritieme ruimtelijke planning is Richtlijn 2014/89/EU tot vaststelling 
van een kader voor maritieme ruimtelijke planning. Maritieme ruimtelijke planning is een 
bevoegdheid van de lidstaten.

In de richtlijn staat “de lidstaten hebben oog voor de relevante bestaande en toekomstige 
activiteiten en toepassingen, rekening houdend met de economische, sociale en ecologische 
aspecten teneinde duurzame ontwikkeling te ondersteun en de co-existentie van relevante 
activiteiten te bevorderen”.
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De lidstaten streven ernaar een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van 
energiesectoren op zee, van maritiem vervoer, en van de sectoren visserij en aquacultuur.

Ze houden rekening met de relevante interacties van activiteiten en toepassingen, zoals 
aquacultuurgebieden, visserijgebieden, installaties en infrastructuurvoorzieningen voor de 
productie van energie uit hernieuwbare bronnen, alsook onderwaterkabels.

De lidstaten geven zo snel mogelijk (en uiterlijk in maart 2021) uitvoering aan maritieme 
ruimtelijke planning.

Op dit moment zijn (passieve of actieve) visserij-activiteiten in 
offshorewindmolenparken in de meeste landen aan beperkingen gebonden of verboden.

In Duitsland, België en Nederland is het verboden te vissen in een bufferzone van 500 m rond 
offshorewindmolenparken en de kabels daarvan. In Denemarken is vissen in 
offshorewindmolenparken helemaal verboden, net als in een bufferzone van 200 m rond de 
exportkabel.

In het VK is vissen alleen verboden tijdens de bouwfase, maar ook wanneer 
offshorewindmolenparken operationeel zijn (en het toegestaan is er te vissen) vermijden 
vissers de parken liever vanwege het risico van incidentele schade, aanvaringen, en 
beschadiging of verlies van vistuig.

Maatregelen ter verbetering van de co-existentie van visserij en 
offshorewindmolenparken Welke obstakels moeten er worden verwijderd?

Ecologische en milieu-effecten en impact op mariene flora en fauna

De funderingen van offshorewindmolenparken en MRED’s kunnen een kunstmatig rifeffect 
hebben. In het algemeen worden vissen aangetrokken door harde structuren. Micro-
organismen die zich aan harde structuren vasthechten, trekken ongewervelden aan, die op hun 
beurt jonge vissen aantrekken. Tot de soorten met een voorkeur voor kunstmatige riffen 
behoren jonge Atlantische kabeljauw of steenbolk. In het rapport van het project MUSES van 
Horizon 2020 staat dat de aanleg van offshorewindmolenparken in zorgvuldige gekozen 
gebieden bij kan dragen tot visserrijbeheerinitiatieven.

Eén van de positieve effecten zouden beschermde habitats voor mariene soorten kunnen zijn. 
In de directe omgeving van de funderingen kan de biomassa toenemen, met positieve effecten 
voor visserij-activiteiten met alternatief statisch/passief vistuig vanwege ruimtelijke 
beperkingen.

Negatieve effecten kunnen zich gedurende de hele levensduur van een offshorewindturbine 
voordoen (in zowel de bouw-, de operationele als de ontmantelingsfase). Door 
offshorewindmolenparken veroorzaakte veranderingen in de water- en luchtstromen
zouden kunnen bijdragen tot vermenging van de gelaagde waterkolom, met mogelijke 
gevolgen voor de nutriëntencyclus. Infrasoon geluid zou vissen van 
offshorewindmolenparken kunnen wegjagen. Elektromagnetische velden, alsook 
onderwatergeluid zouden negatieve effecten op de mariene flora en fauna kunnen hebben.

De impact van elektromagnetische velden zou kunnen leiden tot wijziging in het gedrag 
van elektrogevoelige soorten en soorten die gevoelig zijn voor magnetische velden. Dit 
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zou tot kunstmatige obstakels op de zeebodem kunnen leiden. Er is nog heel veel niet bekend. 
Wat kabels op de zeebodem betreft, geldt dat bentische en demersale soorten meer aan 
elektromagnetische velden worden blootgesteld dan pelagische soorten, maar de kabels van 
sommige offshorewindturbines bevinden zich in de midwaterkolom en zouden in interactie 
met pelagische soorten kunnen resulteren. Het in de bodem verleggen van kabels is hier geen 
oplossing, aangezien de magnetische velden in de regel door de zeebodem heen gaan.

Van onderwatergeluid weten we dat het effecten heeft, met name voor vissen en 
zeezoogdieren en hoofdzakelijk in de bouwfase. Het geluid (130 tot 140 dB) dat bij 
heiwerkzaamheden en het dumpen van stenen wordt veroorzaakt, zou in een brede straal tot 
tijdelijke of permanente gehoorbeschadiging en - in het verlengde daarvan -
oriëntatieverlies kunnen leiden, waardoor vissen er niet meer in slagen voedsel te vinden, 
broed- en paaigebieden te bereiken, en partners te lokaliseren. De effecten van geluid, 
alsook van verschillende frequenties, met inbegrip van infrasoon geluid, tijdens de 
operationele fase hangen mogelijkerwijs af van de soort vis en de leeftijd. De biologische 
gevolgen van geluid en de reactie van veel soorten zijn vooralsnog onbekend, en er moet 
derhalve nagedacht worden over een voorzorgsbenadering en geluidbeperkende 
maatregelen, zoals bellengordijnen, alsook geluidsarme installatietechnologieën, zoals 
‘vibro-piling’.

Vooralsnog hebben we zeer weinig informatie over de ecosysteemeffecten gedurende de 
ontmantelings- en buitengebruikstellingsfasen van offshorewindturbines. Wat weten we 
over de recycleerbaarheid van hun onderdelen, bijvoorbeeld de bladen, die uit een 
complexe samengestelde constructie van een groot aantal verschillende materialen bestaan?

Wat gebeurt er met de funderingen indien een offshorewindturbine niet opnieuw wordt 
aangesloten? En indien zich een kunstmatig rifeffect heeft voorgedaan, wordt dit vernietigd 
ten koste van het ecosysteem en de biodiversiteit, of blijven de funderingen voor altijd op 
de zeebodem, daarmee een mogelijk gevaar voor de visserij vormend?

De huidige kennis over de gevolgen van de offshoreproductie van hernieuwbare energie voor 
de visserij heeft eerst en vooral betrekking op ecologische en milieu-aspecten, en er moet nog 
veel onderzoek worden gedaan.

Economische en sociaal-culturele effecten en impact op visserij

Ongeveer 80 % van alle vissersbedrijven in de EU zijn kleinschalige, traditionele familie-
ondernemingen. Zij zijn de oudste gebruikers van de zee. Al eeuwen lang zorgen zij voor 
gezond en duurzaam voedsel met een lage koolstofafdruk. Impact op visserij betekent impact 
op hun bedrijven, families en de kustgemeenschappen.

De visserijsector vertegenwoordigt maar een klein deel van het bbp, maar is van uitermate 
groot belang voor vissersgemeenschappen; elke visser op zee genereert ongeveer vijf 
banen aan de wal (in de logistiek, de visverwerking, de vishandel, diensten en 
onderhoud).

Een impact van een offshorewindmolenpark kan indirect zijn in de zin dat het leidt tot 
verandering van de ruimtelijke verdeling en van de overvloed aan commercieel geviste en 
andere mariene soorten. Een directe impact kan ontstaan door sluiting van 
offshorewindmolenparken in verband met veiligheidsredenen of impact op de visserij-
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activiteit: verandering van de vismethoden (van actief naar passief), vermindering van de 
visserij-intensiteit, of verplaatsing van de visserij-activiteit.

Met name kleinschalige vissersbedrijven zullen door verplaatsing worden getroffen, 
aangezien zij niet over het vermogen beschikken om naar visgronden te gaan die verder weg 
liggen of van vismethodente veranderen. De meeste dynamische visserij-activiteiten vinden 
dichtbij de kust plaats. Vissers jagen op vis, afhankelijk van het seizoen, het tij, de wind en 
de temperatuur. Zij hebben geen vaste viszones, behalve voor passieve visserij en 
aquacultuur. Vissen behoeft ruimte.

In het verleden had de visserijsector reeds te kampen met een aantal ruimtelijke factoren, 
zoals de toename van het aantal scheepvaartroutes, militaire zones, olie- en gaswinning, en 
beschermde maritieme gebieden, en recentelijk de toename van het aantal 
offshorewindmolenparken.

Tot de bestaande regels voor de visserijsector behoren het gemeenschappelijk visserijbeleid 
(GVB), de kaderrichtlijn mariene strategie, Natura 2000, en de regels van de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO). Nieuwe plannen voor de ontwikkeling van windenergie zouden 
ertoe kunnen leiden dat visserij verdreven wordt uit gebieden die onder nationale jurisdicties 
vallen.

Het afsluiten van een verzekering voor vissersschepen die in gebieden met 
windmolenparken opereren, is zeer problematisch. Over het algemeen loont het niet voor 
vissers om hun boot en bemanning te verzekeren voor visserij-activiteiten in gebieden met 
windmolenparken, maar zonder verzekering zijn ze de facto uitgesloten van die gebieden.

Recente empirische studies bevatten geen beoordelingen van de economische en sociaal-
culturele effecten van offshore geproduceerde hernieuwbare energie op visserij.

Er is derhalve meer onderzoek nodig naar de mogelijke negatieve effecten van 
investeringen in offshorewindmolenparken op visserij.

Concept voor conclusies:

De grootste ruimtelijke overlapping tussen visserij en offshorewindmolenparken doet zich in 
het gebied van de Noordzee voor, en co-existentie lijkt derhalve van het allergrootste 
belang voor beide, de visserijsector en de sector offshorewind.

Maritieme ruimtelijke planning komt een voorname rol toe.

De huidige kennis van de effecten van offshorewindmolenparken op visserij heeft vooral 
betrekking op ecologische en milieugevolgen. Er is een schrijnend gebrek aan (vergelijkbare) 
data.

Er is behoefte aan gestandaardiseerde monitoringprogramma’s en harmonisatie van data 
betreffende visserij-inspanningen, teneinde cumulatieve ecologische en sociaal-
economische milieubeoordelingen van de uitbreiding van mariene energie te kunnen houden.

De verenigbaarheid en vergelijkbaarheid van data moet worden verbeterd.

Recente empirische studies bevatten geen beoordelingen van de sociaal-economische en 
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sociaal-culturele effecten.

Teneinde de ruimte voor visserij niet teveel te reduceren, moet een beoordeling worden 
gemaakt van de mogelijkheden om offshorewindmolenparken en beschermde maritieme 
gebieden te combineren en integreren.

Er moeten besluiten worden genomen voordat de vereiste kennis beschikbaar komt, hetgeen 
betekent dat toepassing moet worden gegeven aan het voorzorgsbeginsel als bedoeld in 
artikel 191, lid 2, van het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie (VWEU):

offshorewindmolenparken mogen alleen worden gebouwd indien het uitgesloten is dat 
zich negatieve milieu- en ecologische, alsook economische en sociaal-culturele effecten 
zullen voordoen.

Met het oog op het tot stand brengen van een ‘level playing field’ voor de visserijsector 
moet voor een vroegtijdige, actieve en volledige participatie van visserij-organisaties 
worden gezorgd, waarbij deze een beslissende stem krijgen in de planning- en 
ontwerpfase van offshorewindmolenparken.

Aangezien de maritieme ruimtelijke planning van de lidstaten hierin mogelijkerwijs niet 
voorziet, valt niet uit te sluiten dat hieromtrent EU-wetgeving nodig is.
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