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• Hernieuwbaar is niet duurzaam als ze biodiversiteit aantast
• Amsterdam heeft belangrijke gebieden/functies biodiversiteit: hanteer
daarbij voorzorgsprincipe
• Vogels, vleermuizen ernstig te lijden (doodvliegen, verstoren of aantasten
habitat), ook effect op insecten of andere dieren die voor hen belangrijk zijn
• Vogelsterfte wordt vaak onderschat (WUR): cumulatief effect in tijd (en
plaats)
• Schaarse open ruimtes: welzijn en gezondheid (“uitlaatplekken”)
Amsterdammers
• Er is alternatief aanbod mogelijk, en andere plekken (2 op Noordzee voor 12
in stad?)

Randvoorwaarden natuur
1. Het serieus nemen van de natuurbevindingen van het addendum van de Plan
MER van Provinciale Staten (dd 19/08/21)5
2. Geen plaatsing van windturbines in -of met negatief effect op - Natura 2000
gebieden en Natuur Netwerk Nederland, de Scheggenstructuur, en Bijzonder
Provinciaal Landschap
3. Geen plaatsing in -of met negatief effect op - gebieden die extra kwetsbaar
zijn voor biodiversiteitsverlies, m.n. vogels en vleermuizen, volgens
(internationale en nationale) deskundigen uit wetenschap en professionele
natuurbeschermingsorganisaties.
4. Geen schade aan de unieke universele waarden van UNESCO erfgoed
gebieden.
5. Geen plaatsing daar waar schade verwacht kan worden aan de rust en ruimte
voor natuur en mens op de schaarse open plekken van Amsterdam

En verder:
6. Vooraf aan eventuele plaatsing nader en onafhankelijk onderzoek naar
effecten op biodiversiteit van turbines in alle eventuele verdere
zoekgebieden
7. Bij te verwachten schade voorkomen of mitigeren door turbines niet te
plaatsen
8. Bestudering van buitenlandse /Europese normen en onderzoeken bv
voor veilige afstand tot broedende vogels
9. Initiatiefnemers moeten worden verplicht de resten van turbines te
verwijderen.

Ook buiten Amsterdam, maar ook
meenemen:
Voor alle windturbines, binnen en buiten Amsterdam, geldt de volgende
urgentie:
• 10. Het voorkomen van schade voor mens, dier en grondwater door
rondvliegende epoxy resten6
• 11. Het voorkomen van (mensenrechtenschendingen en) natuurschade
bij winning van de metalen voor de energietransitie7

