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Stand van zaken en ontwikkelingen WoZ

• Wozep 2016-2023, meeste budget in onderzoek omgezet
• Kennis inzet in planproces, routekaart, kavelbesluiten, voorschriften,

MER, PB
• Inzet KEC voor doorrekening routekaart
• Nieuw is inzet KEC voor keuze zoekgebieden Programma Noordzee

(vanuit afspraak in NZA)

• Inzet populatiemodellen vogels en toepassing Acceptable Levels of
Impact (ALI’s)



Ontwikkelingen uitrol WoZ

• Routekaart 2030 11 GW
• Versnelling 10,7 GW (16,7 GW

doorgerekend)

• Wat betekent dit voor Wozep:
versnelling in kennisbehoefte
(aanvullend budget)
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Conclusie en toekomstige richting vogels

• Meer inzicht in bewegingen kustvogels (meeuwen en sterns) op zee
• Aantoonbaarheid van habitatverlies (en gewenning?) hopelijk met

high def. project
• Vogels niet meer splitsen in effecten aanvaringen en habitatverlies

maar zeevogels, kustvogel en trekkende niet-zeevogel. Verschillen in
afhankelijkheid van Noordzee.

• Vervolg onderzoek trekbanen en trekhoogtes trekvogels
• Versterk samenwerking Noordzee landen (CEAF?) vanwege

grensoverschrijdend gebruik NZ kwetsbare soorten
• Kans om ism MONS meer inzicht te krijgen

(IBM’s, soortbeschermingsplannen)
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Conclusies en toekomstige richting zeezoogdieren

• Werken aan inzicht in hoeverre operationele parken weer gebruikt
worden door bruinvissen en zeehonden (terugkeer, operationeel
geluid en onderhoudsgeluid)

• Versterking modellen: van iPCOD naar PCOD, vergelijking met
Depons, IBM zeehonden

• Wat is het gedrag van bruinvissen? hopelijk met tagging meer zicht
op

• Meer inzicht in seizoensvariatie en verspreiding bruinvissen



Resultaten 2021
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Conclusies en toekomstige richting vleermuizen

• Voorschrift start stop is onderbouwd en opgesteld vanuit
voorzorgsprincipe

• Focus voor data-inwinning batdetectoren verschuift naar ten noorden
van de Wadden

• Via genetische variatie kun je iets zeggen over kwetsbaarheid
populatie

• Nog zoekende naar kosteneffectieve aanpak te vinden voor bepalen
aanvaringslachtoffers
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Conclusies en toekomstige richting ecosysteemeffecten

• Effect filterfeeders opnemen in model
• Nader inzicht in effect op slib
• Ism MONS: inzet modellentrein en aanvullende metingen tbv

validatie modellen
• Doorwerking ecosysteemeffecten naar beschermde soorten;

missende schakels zoöplankton en vis: aandacht binnen MONS



Wozep – MONS samenwerking

• Huidige Wozep t/m 2023; Wozep 2 (‘24-’30)

• Samenwerking al gestart door meedenken en adviseren aan

de voorkant, verkenning gezamenlijke uitbesteding

• MONS rapport en MONS projectentabel – inbreng huidige

Wozep projecten

• Delen van data, modellen en ervaring vraaggestuurd,

systematiek van programma,

• Wozep korte lijn naar EZK; bundelen vragen MONS en Wozep


