Hoofdlijnen van het beleid
Beleidskeuzes
• Bij de ruimtelijke afweging van activiteiten wordt getoetst aan het behoud en herstel van het 		
mariene ecosysteem.
• Natura 2000-gebieden op zee: Voordelta, Noordzeekustzone, Vlakte van de Raan en naar 		
verwachting vanaf 2016: Doggersbank, Klaverbank en Friese Front. Het besluit over de mogelijke
aanwijzing van Bruine Bank als Natura 2000-gebied wordt in 2016 genomen.
• Programma van Maatregelen Mariene Strategie :
		 - Bestaande maatregelen, onder andere op het gebied van het mariene ecosysteem, exoten, 		
		 eutrofiëring, vervuilende stoffen, zwerfvuil en onderwatergeluid;
		 - Nieuwe maatregelen met betrekking tot zwerfvuil;
		 - Nieuwe maatregelen met betrekking tot bodembescherming.
Mariene ecosysteem

• De opwekking van duurzame energie is een activiteit van nationaal belang.
• Ruimte voor een operationeel vermogen van 4.450 MW windenergie op zee in 2023.
• Aangewezen windenergiegebieden: Borssele, Hollandse Kust, IJmuiden Ver en Ten noorden van de
Waddeneilanden. Nader te onderzoeken: strook tussen de 10 en 12 nautische mijl grenzend aan het
windenergiegebied Hollandse Kust. Buiten de aangewezen windenergiegebieden geeft het Rijk
geen toestemming voor het oprichten van windparken. Binnen de aangewezen gebieden wordt
alleen toestemming gegeven voor de bouw van windparken binnen de kaders van de Wet 		
windenergie op zee.
• Ontwikkeling in afstemming met andere functies op de Noordzee:
		 - ontwerpcriterium ‘afstand tussen scheepvaartroutes en windparken’;
		 - ontwerpproces ‘afstand tussen mijnbouwlocaties en windparken’;		
		 - beleid ten aanzien van ‘doorvaart en medegebruik’.
Duurzame energie

Oppervlaktedelfstoffen

• Zandwinning voor kustverdediging en ophoging is een activiteit van nationaal belang.
• Zandwinstrategie met voorkeurstracés voor kabels en leidingen.

Olie- en gaswinning

• Activiteit van nationaal belang.
• Zo veel mogelijk benutten van het potentieel van de aanwezige olie- en gasvoorraden.

CO2-opslag

• Activiteit van nationaal belang.
• Voldoende ruimte voor CO2-opslag als tijdelijk instrument in de groei naar een volledig duurzame
energievoorziening.

Kabels en leidingen

• Activiteiten (wind)energie, olie- en gaswinning en CO2-transport, inclusief daarvoor benodigde
kabels en leidingen, zijn van nationaal belang.
• Bundelen van kabels en leidingen; opruimplicht niet meer gebruikte kabels en leidingen.
• Aanscherpen opruimverplichting leidingen.
• Checklist voor bepalen opruimplicht verlaten kabel of leiding aangepast.

Zeescheepvaart

• Activiteit van nationaal belang.
• Het in stand houden van een stelsel van verkeerssscheidingsstelsels, clearways en ankergebieden
dat de zeescheepvaart op een veilige en vlotte manier kan accommoderen.
• Het nemen van maatregelen ter vermindering van de verontreiniging van de scheepvaart 		
(koopvaardij, visserij, offshore-supply en recreatie).

Defensie

• Activiteit van nationaal belang.
• Voldoende oefengebieden op de Noordzee.

Visserij, aqua- en maricultuur • Bevorderen van een verantwoorde visserij en aquacultuur en een evenwichtige exploitatie, het
streven naar evenwicht tussen visserij en natuur en een andere verdeling van verantwoordelijkheid
tussen overheid en bedrijfstak.
• Blijven bijdragen aan de hoofddoelstellingen van het Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB) en
het nemen van maatregelen met betrekking tot het mariene ecosysteem.
Onderwater Cultureel Erfgoed • Bij de ruimtelijke afweging van activiteiten wordt getoetst aan het behoud van het cultureel 		
erfgoed onder water.
Toerisme en recreatie

• Faciliteren en stimuleren van de toerisme- en recreatiesector als netwerkpartner in een 		
samenwerking tussen ondernemers, markt- en kennisinstellingen in een ‘topteam’.
• Voeren van overleg met decentrale overheden en andere partijen als de ruimtelijke planning of
andere beleidsontwikkelingen op de Noordzee invloed hebben op de zee- en kustrecreatie.

Wisselwerking tussen land en • Bij het construeren van ruimtelijk beleid moet, mede gelet op de implementatie van de richtlijn
zee 		 voor Maritieme Ruimtelijke Planning, specifiek aandacht worden geschonken aan de wisselwerking
tussen land en zee.
Internationale samenwerking • Thematische aanpak voor samenwerking met de buurlanden.

