al
i
c
e
Sp
es
r
g
n
co
e
e
z
rd
4
o
1
o
0
N
2
art
a
m
13

IDON NIEUWSBRIEF april 2014, NUMMER 19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
14
16

Het begin van een mooie dag
Kinderen inspireren
Paneldiscussie energietransitie op zee
Interview Jaap Warners (NWEA)
Interview Peter Scheijgrond (EWA)
Valmeer voor de opslag van energie
Niet innovatie, maar implementatie is de uitdaging
Paneldiscussie natuur en voedsel
Interview Peter Munters (EZ, IDON)
Interview Janette Worm (Waterplanet Earth)
Herintroductie platte oester impuls voor biodiversiteit Noordzee
De Noordzee een zure tijdbom!
Paneldiscussie meervoudig ruimtegebruik
Paneldiscussie verbinden land en zee
Interview Carla Schönknecht (gedeputeerde Zeeland)
Toerist kiest voor de kust in zomer én winter
Extra aandacht voor relatie cultuurhistorie en wateropgaven
De zandmotor als cultureel statement
Parade: een show van wat ook van belang is
Paneldiscussie de Noordzee als bron voor exportkansen
Interview Eric van den Eijnden (Dutch Expansion Capital)
Interview Dennis van Schaardenburg (Informatiehuis Marien)

3

5

8

Melanie verliefd!

Het begin van een mooie dag
Geen presentatie van de Noordzee Gebiedsagenda in wording. Geen
plenaire inleidingen. Wél gesprekken van mens tot mens. Zoals bij de
opening van het congres als Commissaris van de Koning Jaap Smit zich
laat ontvallen dat hij hartstochtelijk zeezeiler is, en minister van IenM
Melanie Schultz onthult dat ze verliefd is…op de Noordzee.
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Noordzeecongres 2014 op eerste
plaats een ‘open source’
Deze special van de IDON-nieuwsbrief doet verslag van het Noordzeecongres 2014. De congresorganisatie nodigde drie journalisten en een fotograaf uit om aan zoveel mogelijk
onderdelen deel te nemen en te noteren wat hen opviel.
Den Haag, 13 maart 18.00 uur. ‘Het ging om de ontmoeting’, zegt IDONsecretaris Martijn Adelaar nadat hij afscheid heeft genomen van de laatste
congresgasten. ‘Een ontmoeting tussen personen met de meest uiteenlopende rollen en belangen en met één gemeenschappelijke opdracht: denk na
over hoe je de Noordzee in 2050 wilt zien. Spreek het uit, maar luister ook
naar anderen. Ik denk dat het wat dat betreft een geslaagde dag is geweest. Dit
congres was één van de stappen in een traject naar de Gebiedsagenda voor de
Noordzee. Een complex traject van ideevorming, waarin we grote behoefte
hebben aan het ontdekken van tot nu toe ongebruikte mogelijkheden.’

Op de achtergrond zien de congresgangers een foto van de eerste werksessie
vorig jaar in de aanloop naar de
Gebiedsagenda. Tweetallen van ongewone samenstelling, met elkaar oplopend over het strand. Elkaar uithorend
over hun totaal verschillende betrokkenheid bij de Noordzee: de visser met
de offshorewerker, de ambtenaar met
de baggeraar. Het begin van een ontdekkingstocht naar nieuwe kansen en
ongebruikte mogelijkheden.
Als Melanie Schultz daar op dat strand
had meegewandeld, zou ze graag hebben willen oplopen met een schipper.
Vanwege de verre blik rondom. ‘De zee,
het zicht tot aan de horizon, dat lijkt
zo’n vanzelfsprekend deel van de

Nederlandse cultuur, maar is het dat
nog steeds? Hebben we niet alles dichtgeregeld? Hier dit, daar dat … is de zee
nog wel zoals ze altijd was en hoort te
zijn? Dat zou ik van een schipper willen
horen. En tegelijkertijd zou ik meer
zicht willen hebben op de samenhang
tussen alle projecten en trajecten op de
Noordzee. We bergen wrakken, halen
energie uit wind en water, recreëren en
moeten zorgen voor een veilige kust.
Dat zijn totaal verschillende zaken,
waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. De ene sector is historisch gegroeid en denkt de oudste rechten te hebben terwijl een andere – zoals
het vermarkten als exportproduct van
de kennis over gebruik van de zee – nog
Lees verder op pagina 2 >
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Op en in de zeebodem ligt meer van onze
geschiedenis opgeslagen dan op de vaste wal.

> in de kinderschoenen staat. Ik bijvoor- Openstaan voor elkaars dromen
beeld kan me daar nog weinig bij voor- Zo wordt de toon gezet voor de dag:
stellen. Maar tegelijkertijd moeten we wees trouw aan je eigen dromen en verwel goed afstemmen en waar mogelijk antwoordelijkheden, maar sta open
samenwerken.
voor die van anderen. Een toon die
Mijn grootste wens? Dat we verder onder de congresgangers al direct
komen met het gebruik van de zee als gevoelige snaren doet meetrillen:
energieleverancier. Hoe halen we uit de ‘Vooral de gevestigde en van oudsher
beschikbare ruimte op een verant- actieve gebruikers van de Noordzee
woorde manier zoveel mogelijk ener- hebben er moeite mee om over de grengie? Ik zou het leuk vinden als we in die zen van hun sector heen te stappen.’
richting stappen kunnen zetten.’
‘We zien te weinig van de wereld onder
water. Dat geldt voor alles wat leeft,
maar ook voor de enorme schat aan culBord spaghetti
Zijn de huidige bestuurders nog wel van tuurhistorie. Op en in de zeebodem ligt
meer van onze geschiedenis opgesladeze tijd?
Jaap Smit: ‘De druk om meer samen te gen dan op de vaste wal.’
doen is enorm. Dat is mooi, maar in de ‘Het is voor ontwikkelaars van andere
Nederlandse praktijk krijg je dan al vormen van groene energiewinning
gauw veel overlappende verantwoorde- dan wind op zee moeilijk om bij de
lijkheden. Voor de bestuurder wordt overheid een aanspreekpunt te vinden.’
het een bord spaghetti. Daarin zou best ‘We missen in Nederland de ambitie om
wat meer eenvoud mogen komen. werkelijk stappen te zetten in het
Bestuurders moeten zich vooral steeds benutten van de mogelijkheden die we
blijven afvragen wat hun eigen verant- hebben met het gebruik van de
Noordzee als proeftuin.’
woordelijkheid is.’
Melanie Schultz: ‘Pas op! Die complexi- Uitingen van mensen met ambities,
teit is helemaal niet zo vreemd. We heb- maar ook met de ervaring dat verandeben nu eenmaal te maken met een veel- ringsprocessen meestal traag verlopen.
heid aan verschillende specialistische Een geschikt startpunt voor een gezataken en verantwoordelijkheden. Kust- menlijke verkenning van mogelijk
verdediging bijvoorbeeld is een wezen- nieuwe speelvelden.
lijk ander iets dan energiebeleid en
vraagt echt om een eigen bestuurlijk
traject.’
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Kinderen inspireren
De Raad van Kinderen. Vanzelfsprekend aanwezig en in actie op een congres over hoe de Noordzee in
2050 zou moeten zijn en hoe we haar dan gebruiken. Meer dan vele volwassenen kunnen ze spreken
van hún zee in de toekomst. En dat doen ze! ‘Afval weg, vissen moeten blijven’. Hun statements zijn
onomwonden helder en concreet, hun gedachten origineel en niet geremd door mitsen, maren en
verborgen agenda’s. Kinderen kunnen volwassenen inspireren bij het zoeken naar oplossingen. Voor
de kinderen blijkt het verrassend logisch dat mensen die verschillende dingen doen op dezelfde zee
met elkaar moeten samenwerken. Tijdens de zitting van de Raad maken ze dat meteen concreet door
aanwezige volwassenen met elkaar te verbinden. En voor wie daar moeite mee heeft, klinkt het advies:
‘Als je echt wilt samenwerken, moet je soms je eigen plan loslaten’, en ’Wat je belangrijk vindt is geen
feit, maar je eigen mening.’
De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation die in 2009 is opgericht op initiatief van Laurentien van Oranje om kinderen en jongeren te betrekken bij besluitvorming over de
toekomst.

Paneldiscussie Energietransitie op zee

Inhoud, omvang en richting vaststellen,
een mer a boire
Een zekere spanning die de hele
dag al op willekeurige momenten
voelbaar is, komt tijdens de
paneldiscussie over de energietransitie pontificaal op tafel. Hoe
stellen we ons de energietransitie
op de Noordzee voor? Gaan we
voor wind? Hoe denken we over
de andere opties? Wat zijn dan de
bepalende factoren en waar zien
we de beste kansen?
Om met de slotpeiling te beginnen: van de ruim veertig deelnemers vinden vijftien wind op zee de belangrijkste factor
voor verandering, vijf kiezen voor energie uit golven, getijden
en andere waterbronnen, elf menen dat het bouwen van een
‘grid’ (hoogspanningsnetwerk in zee) de meest bepalende
factor zal zijn, tien deelnemers zetten hun kaarten op het
omzetten van elektrische energie in zuurstof en waterstof
(power to gaz) en één deelnemer zoekt het in ruimtelijke
oplossingen.
Uit die uitslag is een grote voorkeur te destilleren voor het verder uitrollen van windparken op zee, in combinatie met de
bouw van een grid én met de toepassing van power-to-gaztechnieken, en dit alles zonder de ontwikkelingskansen voor
energie uit water te veronachtzamen. Een uitslag die in grote
lijnen recht doet aan het verloop van een stevige discussie
tussen experts op energiegebied.
Wind versus water

De kwestie wind versus water blijkt niet eens het belangrijkste discussiepunt. Weliswaar klinkt uit de golven- en getijden-

hoek een warm pleidooi om toch vooral breder te kijken dan
alleen naar wind, maar bij monde van panellid Jaap Warmers
(NWEA) krijgen de pleitbezorgers meteen hun zin. ‘Ja, je hebt
volkomen gelijk, maar op een verkeerd moment. Natuurlijk
verdienen ook andere vormen van energieomzetting alle aandacht. Maar wind op zee staat ons nu al ter beschikking. Dat
doet aan andere mogelijkheden niets af, maar het zou onverstandig zijn om met het uitrollen van wind op zee te wachten
totdat ook die andere vormen zich hebben bewezen.’ Hij
voegt er nog aan toe dat van de 16 procent van de energieproductie die in 1923 duurzaam moet zijn, slechts 2 procent voor
rekening komt van de windparken die nog moeten worden
vergund. ‘Er is dus nog heel wat ruimte op te vullen door
andere vormen van duurzame energieproductie.’
Nog breder kijken

Het breder kijken heeft in de discussie vervolgens vooral
betrekking op de context waarin elke techniek kan worden
uitgerold. Er komen nieuwe aspecten op tafel: het gaat niet
alleen om innovatie, maar ook om het werkelijk in gebruik
nemen van nieuwe technieken en toepassingen. Dat kan
alleen als de kosten omlaaggaan. De Noordzee is al veel langer een energiebron. Er liggen pijpleidingen en kabels. Het
gebied is tevens een kruispunt van energiestromen. Het heeft
potenties voor de opslag van CO2 of elektriciteit of voor toepassing van power to gaz. Straks komen er nieuwe objecten bij
die ook weer moeten worden opgeruimd. Kunnen we de
bestaande structuren hergebruiken? Wat te denken van een
nieuwe infrastructuur voor het bunkeren van schoon varende
schepen met LNG-brandstof? En hebben we het nu niet over
zaken die we alleen in internationaal verband goed kunnen
bespreken? Zo’n grid bijvoorbeeld, dat is een absolute randvoorwaarde, maar ook een mega investering die je alleen met
meerdere landen samen kunt doen. Alles bij elkaar een mer a
boire die je niet alleen aan de markt kunt overlaten. De overheid moet hier de regie nemen en ook fors faciliteren.
Wees bereid je eigen plan los te laten! Luister naar elkaar!

Nooit álles in beeld

Al discussiërend komt steeds sterker op de voorgrond dat er
nooit een moment zal zijn waarop je echt alles overziet.
Ontwikkeling heeft per definitie geen eindpunt en er ontwikkelt zich van alles met een grote verscheidenheid in tempo en
status. Wat je bijvoorbeeld met de bestaande infrastructuur
kunt doen voor duurzame toepassingen, zit nog in een verkenningsfase. Power to gaz zou er bijvoorbeeld gebruik van
kunnen maken: de energie van een molen ter plekke omzetten in gassen. Die conversie kost weliswaar energie, maar
voegt ook waarde toe in de vorm van opslag. Per geval zal de
afweging moeten zijn: wat zijn de kosten en wat zijn de maatschappelijke en economische baten?
Over de kosten van de energietransitie gesproken, ook die
zijn voor een aantal deelnemers nog allerminst duidelijk. De
vertegenwoordigers van de windsector geloven er vast in dat
ze een kostenreductie met 40 procent kunnen halen. Ze moeten wel, want dat is in het energie-akkoord afgesproken. Maar
al is windenergie de meest calculeerbare component van alle
denkbare ontwikkelingen, ook hier zit nog een ‘mits’ aan
vast. Met de beloofde kostenreductie heeft de sector een
zware verantwoordelijkheid genomen, maar die zegt ze
alleen te kunnen waarmaken als wind op zee efficiënt kan
worden uitgerold. En zo tikt de sector de bal weer naar de
overheid, want die moet dat proces volgens de sector faciliteren en regisseren. Een zet die een senior beleidmaker doet
verzuchten: ‘We zouden in internationaal verband de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2023 moeten loslaten, want ze
leiden tot ondoordachte stappen waarvan we de gevolgen
nog niet goed kunnen overzien. We mogen niet dobbelen met
de toekomst, dus die druk moet er af. Dat geeft tijd om te werken aan internationale aansluiting en het geeft gelegenheid
om te mikken op de technieken met het grootste potentieel.
In Noordzeegolven zit tienmaal zoveel energie als in getijdenstromen en golven zijn beter voorspelbaar dan wind.’

NIEUWSBRIEF INTEGRAAL BEHEER NOORDZEE
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op zee heeft het tij mee nadat in
Polderen Windenergie
september 2013 het SER-energieakkoord
gesloten. Voorzitter Jaap Warners van
op de werd
de Nederlandse Wind Energie Associatie
(NWEA): ‘Door de afspraken in het energieakNoordzee koord
is een gevoel van urgentie ontstaan.
Het gaat er nu om de meest voor de hand
liggende keuzes te maken om de doelstellingen voor duurzame energie te realiseren, en
dan blijkt dat we niet zonder wind op zee
kunnen, ook al is het wat duurder.’
De NWEA heeft nog met het vorige kabinet een green deal gesloten om de kostprijs van wind op zee met 40 procent te
reduceren. Zowel sector als overheid
moet zich sterk inspannen om die
afspraak de komende jaren na te komen.
De sector verwacht van de overheid dat
zij ruimte biedt voor innovatie en bijvoorbeeld een demonstratiepark mogelijk maakt. Tegelijkertijd speelt de discussie over een hoogspanningsnet op
zee. Tot nu toe worden windparken aangesloten op het net aan de wal. De
NWEA zou het slimmer en efficiënter
vinden als de overheid bijvoorbeeld netbeheerder TenneT opdracht geeft te zorgen voor een ‘stopcontact’ op het water
ter ontsluiting van de windparken.
Warners: ‘Zeker met het vooruitzicht

Peter Scheijgrond,
EWA:

‘Behoefte
aan beleid
met
ambitie’

van een groot aantal parken op zee zou
het de ontwikkelingskosten drukken.’
NWEA-voorzitter Jaap Warners
Intensievere discussies over meervoudig
ruimtegebruik

Warners beschouwt windenergie als
een onmisbaar element in het gebruik
van de Noordzee. Maar hij is zich ervan
bewust dat er veel meer belanghebbenden en gebruikers zijn. Dat is de afgelopen jaren wel gebleken bij de vele
gesprekken over de locaties voor windparken. Warners: ‘Die gaan altijd over
geld, maar ook over mogelijkheden om
méér te doen met die parken dan alleen
energie opwekken. Dat komt nu voor
iedereen ineens veel dichterbij, dus de
discussies worden intensiever. Ik vind
dat onze sector daar zonder meer voor

open moet staan. Je ontkomt er niet aan
om op de Noordzee te polderen.’
De ontwikkeling van wind op zee is in
een stroomversnelling geraakt en dat
mag ook wel, want in 2023 moet de
energieproductie zijn verviervoudigd
en die datum komt snel dichterbij.
Warners: ‘In 2014 moet het een en ander
gebeuren aan regelgeving – die kan
namelijk een stuk efficiënter – om in
2015 de tender voor de 1e tranche windparken te kunnen uitgeven. Dat zet ook
de discussies over meervoudig ruimtegebruik onder druk.’

Regie van de overheid

Er zijn tal van mogelijkheden denkbaar
als het gaat om het combineren van
windparken met ander gebruik. Denk
aan de visserij, aquatische cultures,
olie- en gasplatforms, leidingen of
getijdenenergie. Wat Warners betreft
vinden de gesprekken daarover altijd
plaats onder regie van de overheid. ‘De
overheid moet uiteindelijk kiezen of
activiteiten verenigbaar zijn en zo ja,
hoe.’

‘We hebben behoefte aan beleid met ambitie
voor de marine energy sector en beleidsmedewerkers bij de ministeries die zich met ons
kunnen inzetten voor groei van onze sector’,
zegt Peter Scheijgrond, directeur van METsupport en bestuurslid van de Dutch Energy
from Water Association (EWA). Op het Noordzeecongres was de sector goed vertegenwoordigd.
De kosten van een eerste demonstratieproject van osmose, otec, getijden- of
golfenergie zijn fors en het subsidieinstrumentarium voldoet niet.
Scheijgrond: ‘EWA is regelmatig in
gesprek met EZ over adequate ondersteuning van de sector. Om de duurzame-energiedoelstelling van 16 procent
in 2020 te halen, kiest de overheid nu
voor de goedkoopste weg via de
Stimuleringsmaatregel Duurzame Energie (SDE+). Dit is een terugleververgoeding achteraf op basis van geproduceerde energie. Alleen relatief voordelige en
dus grootschalige projecten komen
hiervoor in aanmerking. Wij vinden dat
de overheid een deel van het SDEsubsidiebudget moet reserveren voor
het op gang brengen van kleinschalige
innovatieprojecten die de stap maken
naar exploitatie. Maar voorlopig is dat
nog een moeilijke boodschap. Wellicht
dat de uitwerking van het SER-akkoord
nieuwe mogelijkheden biedt.’
Kostprijs

Op verzoek van EZ berekent ECN jaarlijks de kostprijs van verschillende
vormen van duurzame energie. Een
kleinschalig osmose- of getijdenenergieproject van enkele MW kost in de

vroege implementatiefase tussen de 15
en de 30 cent per geproduceerde kWh.
Die prijs kan niet meteen concurreren
met die van andere vormen van duurzame energie, maar hij komt er wél dicht
bij. Een offshore windproject komt op
16 cent per kWh. Scheijgrond: ‘De kosten kunnen nog verder omlaag en de
wereldwijde potentie is enorm en volledig onbenut. Dit is een geweldige
groeimarkt.’
Geen negatieve milieueffecten

Mariene energie past goed in
Scheijgronds toekomstbeeld van de
Noordzee. ‘Het gaat om een zeer voorspelbare vorm van duurzame energieopwekking, met nauwelijks visuele vervuiling en weinig ruimtebeslag.
Nergens ter wereld zijn van deze toepassingen
negatieve
milieueffecten
aangetoond.’

Peter Scheijgrond, directeur van MET-support en bestuurslid EWA

ons land. Mét de innovatie verdwijnen
dan ook omzet en werkgelegenheid,
zoals eerder is gebeurd met technologieën rond zonne- en offshore windenergie. Nederland loopt op die terreinen nu achteraan.

Voorop lopen of achteraan komen

Handen ineenslaan

Scheijgrond waarschuwt dat als
Nederland nog langer wacht met
demonstratieprojecten rond osmose,
OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) en
golf- en getijdenenergie, andere landen
het voortouw zullen nemen en de technologieontwikkeling verloren gaat voor

Scheijgrond: ‘Daarom wil EWA graag
met EZ en IenM de handen ineenslaan
en zorgen voor constructief beleid op
dit punt. Onze sector biedt nog kansen
om de duurzaamheidsambities van EZ
te combineren met mogelijkheden om
kennis en energie te exporteren. En bij

IenM merken we in toenemende mate
interesse om proeflocaties beschikbaar
te stellen, bijvoorbeeld voor slimme
energiedijkconcepten, en om vergunning- en monitoringvoorwaarden te
versoepelen, zodat we snel aan de slag
kunnen.’
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productie van hernieuwbare energie flucValmeer Detueert.
Mark de la Vieter van Energy Valley
in zijn presentatie toe hoe een ‘valmeer’
voor de licht
in de Noordzee pieken en dalen in ons energiesysteem kan opvangen. Het valmeerconopslag cept dateert al uit de jaren tachtig (plan Lievense). Volgens De la Vieter is de tijd nu echt
van rijp voor uitvoering ervan.
energie
‘De opslag van energie wordt in de toekomst steeds belangrijker’, zegt De la
Vieter. ‘De productie van hernieuwbare
energie neemt verder toe. Vaak is de
productie niet constant en onvoorspelbaar en de vrijemarktprijzen schommelen sterk. Met een valmeer kun je deze
onregelmatigheden bufferen. Het plan
is breder dan het concept dat Lievense
lanceerde, vooral omdat er veel mogelijkheden zijn voor meervoudig gebruik.
Denk bijvoorbeeld aan de kweek van
algen of de bouw van een havenplatform op zee. En vergeet niet dat het buitenland nu al veel interesse toont: een
valmeer is een prachtig exportproduct
voor ons land.’

Workshop ‘Energie
uit water’

‘Niet
innovatie,
maar
implementatie
is de
uitdaging’

Verdiensten

‘Voor de aanleg van een valmeer is een
initiële investering nodig van 1 a 2 miljard euro. Dat is veel geld, maar wij denken dat een valmeer zo’n 200 miljoen
euro per jaar kan opleveren. Ongeveer
20 miljoen euro wordt verdiend doordat
een valmeer snel fluctuaties in vraag en
aanbod kan opvangen, waardoor het
energienet stabiel kan blijven. Het voorkomen van congestie (een soort filevorming in het stroomnet) levert nog eens
20 miljoen euro op. Maar de grootste
klapper is de handel in energie: inkopen
bij lage prijs en verkopen bij hoge prijs.
Hiermee kan 160 miljoen euro worden
gegenereerd. Dan hebben we eventuele
voordelen voor meervoudig gebruik van
het valmeer nog niet meegerekend.’

Energie halen uit de Noordzee is een van de
meest besproken thema’s tijdens het congres.
Opvallend zijn de vraagtekens die keer op
keer worden geplaatst bij het uitrollen van
windparken op zee. Enerzijds een teken dat
‘wind op zee’ na een decennialange periode
van invechten nu, met het energieakkoord als
ruggensteun, een min of meer gevestigde
positie gaat innemen. Anderzijds een blijk van
ongenoegen over ‘de neiging van de overheid
om op safe te spelen en te weinig lef te hebben voor het faciliteren van een echte en brede innovatietransitie’.Dit geluid klinkt althans
in de workshop ‘Energie uit water’.
Deze workshop in een stampvol zaaltje
is in feite een presentatie. Voorin staat
Hans van Breugel van energiebedrijf
Tocardo, tevens voorzitter van de branchevereniging Energy from Water
Association (EWA). Een gedreven ondernemer met een groot geloof in het

Hans van Breugel, Tocardo

bestaansrecht van technieken die de
energie van golven en getijdenstromen
omzetten in elektriciteit. Hij toont de
belangrijkste concepten van golf- en
getijdengeneratoren en licht toe hoe de
osmosetechniek werkt. Van groot
belang noemt hij de afstemming van de

Mark de la Vieter (Energy Valley)
Ruimte en geld

‘Wat we nodig hebben om onze plannen
te realiseren? In de eerste plaats ruimte.
We hebben een locatie op het oog ten
noorden van Schiermonnikoog, maar
uiteraard moeten we daarover met
andere belanghebbenden en de overheid in gesprek. In de tweede plaats
hebben we geld nodig. Om dit te realiseren diepen we eerst het plan financieel

juiste techniek op de gegeven lokale
omstandigheden. Zo zou het weinig zin
hebben om ver uit de kust installaties
neer te zetten met onderwaterturbines.
‘Alleen al het plaatsen ervan kost een
miljoen per locatie en die kosten krijg je
er niet uit, want de stroomsnelheden
zijn in open zee te laag. Dichter bij de
kust, in de stroomgeulen van estuaria of
in rivieren komen onderwaterturbines
goed tot hun recht. En waar zoet en zout
aan elkaar grenzen zijn prima omstandigheden voor de toepassing van osmosetechnieken. Bij de Afsluitdijk is het
allemaal te zien. Daar kan elk moment
een pilot van start gaan met ‘Blue energy’, dus elektriciteit uit osmose. En in
Den Oever testen we al sinds 2008 een
onderwaterturbine in de spuistroom
van de Stevinsluizen. Omdat elke techniek zijn eigen plus- en minpunten
heeft, gaan we in Den Oever ook een
test doen met een combinatie van verschillende technieken. Dan gaat het
vooral om de continuïteit in de levering
van energie.’
Een kronkelig pad

Het ontwikkelingstraject van methoden en technieken voor het omzetten
van energie in water naar elektriciteit
blijkt en kronkelig pad vol struikelblokken. Vasthouden aan dromen en idealen vraagt dan ook vooral veel energie.
Van Breugel: ‘We zijn een fantastisch
innovatieland met alle kennis en infrastructuur die je maar kunt wensen. De
werkelijke uitdaging ligt dan ook niet
bij de innovatie, maar bij de implementatie. En daar hebben we altijd te maken
met de overheid. Dat is – als je eenmaal
aan het werk bent – best een genoegen,
maar het blijkt nooit een duurzame
werkrelatie op te leveren. Bij elke regeringswisseling kunnen we opnieuw
beginnen. Dan worden afspraken herroepen, vergunningtrajecten gestopt of
al voorgenomen participatie afgebroken. En de overheid wijst dan steevast
naar de markt.Maar ik zeg: aan de ontwikkelaars en ondernemers ligt het
niet. Wij hebben bijvoorbeeld al in een

en technisch verder uit. Op basis hiervan gaan we het gesprek aan met investeerders en organisaties die hun geld
willen beleggen in het valmeer, zoals
pensioenfondsen. Ook verwachten we
dat de overheid het initiatief financieel
wil ondersteunen. Ik hoop van harte dat
het gaat lukken, want het valmeer is
gewoon een prima idee!’

vroeg stadium de samenwerking
gezocht met ondernemingen die goed
zijn in wat wij niet hebben. Wij maken
turbines, maar zestig procent van de
investeringen zit in de constructie er
omheen. Daarvoor hebben we dus
goede partners gezocht, heus, de
marktpartijen weten elkaar wel te vinden. Maar we hebben de overheid nodig
voor beleid en een faciliterende en
regisserende rol. Als ze daarvoor wegloopt en geen stabiele factor is, past de
markt er wel voor op om initiatieven te
nemen. Kijk naar onze eigen producten.
Wij doen zaken met het buitenland, tot
in Nepal toe, terwijl het in eigen land
allemaal nog op gang moet komen. Het
energieakkoord heeft een aantal ankers
in de toekomst. De windsector heeft
daar baat bij, maar wij zouden voor
energie uit water ook best achter die
ankers willen liggen.’
Er zijn vragen aan Van Breugel. Over de
groeipotenties van energie uit water in
Nederland: ‘Dat zou een paar duizend
megawatt kunnen zijn.’ Over het ruimteconflict tussen energie uit water en
windparken: ‘Dat is er niet, want wij
zoeken het niet offshore.’ Over de specifieke pluspunten ten opzichte van wind:
‘Die vind je in ieder geval in de leveringszekerheid, want getijden zijn er
altijd en golven bijna altijd, in tegenstelling tot wind’. Over de kosten: ‘De
kosten zijn tot nu toe 1 euro per kilowatt, maar dat zal veel lager zijn als we
niet meer in een ontwikkelstadium zitten, maar op grotere schaal kunnen
gaan uitrollen. En van grote invloed is
dan de samenhang met de specifieke
locatieomstandigheden en het gebruikersnetwerk.’ Over de vooruitzichten:
‘Die zijn gelukkig wat beter dan in de
afgelopen jaren. Wij ontvangen van
overheidswege weer wat meer positieve
signalen én de EWA heeft inmiddels 25
ondernemingen als lid. Dat is en gezonde bundeling van krachten. Kortom, we
zijn hoopvol gestemd.’
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Paneldiscussie ‘Natuur en voedsel’

‘Grote behoefte aan hoogwaardig kennisdebat’
Achter de grote tafel voor deze paneldiscussie
heerst evenwicht. Tammo Bult van IMARES
brengt de wetenschap in. IDON-lid Peter
Munters van het ministerie van EZ gaat over
beleid. Carel Drijver van het Wereldnatuurfonds staat voor het belang van de natuurlijkheid en biodiversiteit van zee en oceaan. En
Louwe Post is als wethouder en ondernemer
op Urk gepokt en gemazeld in de visserijsector.
Maar wellicht juist door die verschillende rollen komt de spanning in deze discussie al snel aan de oppervlakte. De opgave is dan ook niet gering: versterken van de
biodiversiteit en ecologie van de Noordzee, en tegelijkertijd de zee beter gebruiken
als voedselbron.
Voorzichtig aftasten

Het gesprek begint voorzichtig en dat blijft zo. De deelnemers onderkennen unaniem het logische uitgangspunt dat je alleen tot in lengte van dagen kunt oogsten
uit een zee die als bron gezond en robuust is. ‘We moeten blijven investeren in de
kwaliteit van de (Noord)zee en de oceanen.’ Maar iedereen weet ook dat het in de
afgelopen decennia in vrijwel alle wereldzeeën vooral door overexploitatie is misgegaan met de ecologie en biodiversiteit. Wat moet je dan aan met de mondiale
uitdaging om een groeiende wereldbevolking te voeden en daarvoor nog méér
gebruik te maken van wat de zee heeft te bieden?
Twee werelden

De panelleden – maar ook de andere deelnemers – nemen verschillende posities
in. Wanneer is een ecosysteem voldoende robuust en wanneer is de biodiversiteit
voldoende hersteld en gewaarborgd? ‘Dat mag niet ten koste van alles gaan’, zeg-

Nieuw IDON-lid
Peter Munters:

‘Ik krijg
energie
van stappen die je
echt kunt
zetten’

IDON-lid Peter Munters, EZ

gen mensen die hun boterham verdienen met visserij. Zij trekken de grens waar
hun bestaansgrond dreigt te gaan wankelen.
De ecoloog redeneert vanuit de belangen van het ecosysteem en wil méér
bescherming.
De spanning tussen die twee werelden is goed voelbaar als de vraag op tafel komt
of de visserijsector zich in de afgelopen decennia voldoende heeft aangepast en
vernieuwd. ‘Positieve ontwikkelingen zijn er zeker en er is beginnend herstel’,
klinkt het van natuurzijde, ‘maar dat neemt niet weg dat er iets extra’s moet gebeuren in de vorm van gesloten gebieden. We moeten toe naar duurzaam gebiedsbeheer in combinatie met goed gehandhaafde MSY (Maximum Sustainable Yield).’
Maatschappelijke keuzes

Dezelfde vraag over de draagkracht van het mariene ecosysteem doet zich voor bij
overige bestaande of nog te ontwikkelen producten uit zee voor onze voedselvoorziening. Het panel constateert grote behoefte aan een hoogwaardig (kennis)debat.
Zo’n debat kan helpen om maatschappelijke keuzes te onderbouwen en meer duidelijkheid te scheppen over verantwoordelijkheden die nu – veelal verstopt – over
alle schakels van de voedselvoorziening zijn verspreid.

IDON-lid Peter Munters, plaatsvervangend
directeur van de Directie Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van EZ, doet graag
een voorzet voor een vervolgdebat over het
vraagstuk natuur en voedselvoorziening. Hij
vindt ideeën en toekomstbeelden inspirerend,
maar voelt de energie toch het sterkst stromen bij het zetten van concrete stappen.
Munters is nieuw in het IDON (‘Ik moet
zelfs mijn eerste IDON-vergadering
nog meemaken’). In de afgelopen jaren
kon hij naar hartenlust werken aan
concrete stappen in het kader van
Natura 2000 en bij de decentralisatie
van het natuurbeleid. Ook nu het

Noordzeedossier op zijn bureau ligt, is
er aan uitdagingen geen gebrek. In hoe
de paneldiscussie over natuur en voedsel op de Noord-zeeconferentie verliep,
ziet hij een sterke aanwijzing dat het
IDON in dit debat een rol van betekenis
kan vervullen.

Er moet nog veel gebeuren
Munters: ‘De vraag hoe we de Noordzee
ecologisch kunnen versterken en mede
daardoor ook beter kunnen benutten
voor voedselproductie, is bijzonder
interessant. Als ik dan zie hoe mensen
die elkaar kennen – zo groot is het
wereldje niet – al argumenterend voorzichtig om elkaar heen draaien, vind ik
dat geen goed teken. In een volwassen
discussie zetten partijen hun standpunten helder uiteen en willen van elkaar
weten waar ruimte zit en waar de grenzen liggen. Van dit paneldebat kreeg ik
sterk het gevoel dat de discussie nog in
een beginfase verkeert. Het leek al een
hele prestatie dat men bij elkaar in één
zaal zat. Een teken dus dat er nog veel
moet gebeuren.
IDON als katalysator
De link met het IDON is dan gauw
gemaakt. Munters wijst daarbij op de
essentie van de interdepartementale
samenwerking. ‘Dat is dat ieder lid van
het samenwerkingsverband zich medeverantwoordelijk voelt voor het geheel.
Zo kun je als overheid met één mond
spreken. Het gaat erom dat we een
goede afweging moeten maken van een
veelheid aan belangen. IDON kan
ervoor zorgen dat “Den Haag” niet verkokerd kijkt naar het vraagstuk van
natuurbescherming versus exploitatie
van de natuur en dat wordt gewerkt aan
een integrale visie die aan alle belangen
recht doet. In dat proces kunnen we de
partijen die nu zo moeizaam met elkaar
communiceren, meenemen. Die integrale benadering van het Noordzeebeleid sluit goed aan bij de nieuwe
natuurvisie van de staatssecretaris.

Natuur staat daarin midden in de
samenleving. Zoeken naar natuur die
kan worden gebruikt is wenselijk, maar
binnen de kaders die daarbij horen.’
Manoeuvreren
De concrete stappen die Munters graag
zet, reiken verder dan een polderoplossing voor de spanning tussen versterking van natuur en exploitatie van de
Noordzee. Ze gaan echter niet zo ver als
een compleet toekomstbeeld. ‘Nee, ik
vind een stip op de horizon heel mooi
en inspirerend, maar er loopt geen
rechte lijn naartoe. Daarvoor weten we
nog te weinig en bovendien is het van
belang dat de maatschappij blijft meepraten. We moeten dus manoeuvreren
in de richting van die stip. Ik krijg energie van stappen die je werkelijk kunt
zetten en waarvan je na een aantal
jaren monitoren kunt zeggen of ze zinvol waren of niet. Zo zou ik willen
manoeuvreren.’
‘Dan zie ik twee kansen die ik graag wil
helpen realiseren: de eerste is een pilot
met het volledig afsluiten van een
gebied voor alle vormen van gebruik,
zodat we kennis kunnen vergaren over
wat er dan gebeurt. En de tweede is de
kans om te bouwen met natuur bij het
uitrollen van windmolenparken. Dat
betekent onder meer experimenteren
met het substraat van de funderingen.
Misschien kunnen dat impulsen zijn
voor nieuwe oesterbanken. Gezien de
enorme bedragen die in de windparken
worden geïnvesteerd, kan het bouwen
met natuur gratis of voor een beetje
extra geld meeliften. Wie weet maken
we daarmee net het verschil.’
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natuur kwam er bekaaid van af. Het ging
Pleidooi ‘De
voornamelijk over het vormgeven aan nieuwe
en de groei van bestaande activivoor een activiteiten
teiten’, zegt Janette Worm, directeur van het
Waterplanet Earth, over
Noordzee consultancybureau
de Noordzeeconferentie. Volgens haar drukt
de ontwikkeling van nieuwe activiteiten de
in balans belangen van natuur, biodiversiteit en het
milieu van de Noordzee bijna per definitie
naar de achtergrond. Die belangen mogen
dan zijn gewaarborgd in Europese richtlijnen
en natuurwetgeving, de praktijk is volgens
Worm anders.
‘De regels op zee handhaven is moeilijk
én kostbaar. Bij de beschermde gebieden komt het erop neer dat de overheid
met stakeholders afspraken maakt over
het beheer van die gebieden en dat ze
bepaald gebruik onder bepaalde voorwaarden toelaat. Maar ze zou ten minste een deel volledig moeten sluiten
voor alle gebruik’, vindt Worm.
Betere alternatieven voor windparken

De knelpunten voor natuur en biodiversiteit doen zich eigenlijk op alle terreinen voor. Tot nu toe is visserij het grootste knelpunt, maar in de aan te leggen
windparken ziet Worm een nieuwe
bedreiging. ‘Ik vind het belangrijk om
naar het geheel te kijken. Het is wel duidelijk dat de windparken in 2023 in 3
procent van onze energiebehoefte kunnen voorzien. Dat is heel weinig. Als het
perspectief groter zou zijn, 10 of misschien wel 20 procent, dan zou de aanleg van windparken op zee substantieel
bijdragen. Maar nu zijn er betere alternatieven, zoals golfslag- en getijdenenergie. Getijdencentrales geven een
hogere opbrengst en minder schade en
passen typisch bij de Nederlandse ambities op het gebied van waterbouw, technologieontwikkeling en de Noordzee
als exportproduct. Dus wat halen we

ons met die windparken op de hals?’
Wilde natuur

Het argument dat aan de voet van de
funderingen van de windparken nieuwe
natuur ontstaat, slaat niet aan bij Worm.
‘Dat is kunstmatige natuur.’ Haar toekomstbeeld is er een van de Noordzee in
balans. ‘Natuurlijk wordt de Noordzee
ook in de toekomst gebruikt, maar dan
wel op vernieuwende manieren. We zijn
dan ver met allerlei innovatieve technieken, waardoor de schade aan het
ecosysteem en de natuur beperkt blijft.
Bijvoorbeeld innovatieve visserijmethoden, oplosbare visnetten, technieken die nu nog in de kinderschoenen
staan. Als ze worden doorgevoerd, kun
je ecologisch duurzaam gebruikmaken
van de Noordzee, zonder afbreuk te
doen aan het systeem en de soorten die
er leven. Maar ook dan blijven mariene
beschermde gebieden noodzakelijk,
waar ruimte is voor natuurlijke processen en wilde natuur.’
Gezonde Noordzee

Een ecosysteem in balans is nodig om te
kunnen blijven vissen, om er medicijnen uit te kunnen halen, te kunnen
varen en recreëren. Een gezonde
Noordzee kan ook de klimaatverande-

Janette Worm

ringen en de gevolgen daarvan opvangen, zoals zeespiegelstijging, hogere
temperaturen en de toenemende zuurgraad van het water. ‘Als de soorten die
in de Noordzee thuishoren in balans
zijn, kunnen ze dat’, zegt Worm met
grote stelligheid. ‘Zijn ze niet in balans,
dan leggen verschillende soorten het
loodje.’

Waakhondfunctie voor NGO’s
Blue Growth grootste obstakel

Het grootste obstakel voor een
Noordzee in balans noemt Worm de
behoefte aan groei van marine sectoren, in heel Europa. Hiervoor is de term
Blue Growth geïntroduceerd.
Beleidsdocumenten en EU-richtlijnen
voor marine spatial planning accomoderen
die groei. Worm: ‘Iedereen koerst af op
Blue Growth, maar daarbij worden
natuur- en biodiversiteitsbelangen
ondergewaardeerd. In principe is alles
goed geregeld in kaders zoals de Vogelen Habitatrichtlijnen, de Kaderrichtlijn

platte oesters vroeger algemeen voorHerintroductie platte Waar
kwamen in de Noordzee, zijn ze nu alleen te
in het Grevelingenmeer. Tom van der
oester impuls voor vinden
Have van Bureau Waardenburg en Aad Smaal
van Imares werken samen met andere organibiodiversiteit saties aan de herintroductie van de platte
oester in de Noordzee. Volgens hen kan het
van oesterbanken een enorme impuls
Noordzee herstel
geven aan de biodiversiteit.

Aad Smaal, Imares

Mariene
strategie
en
het
Actieprogramma biodiversiteit. De
opgave is om die plannen goed uit te
voeren: practice what you preach. Maar de
praktijk hangt samen met beschikbare
budgetten en die staan altijd onder druk
en bepalen sterk de keuzes die de overheid maakt.’

Het wordt aan de groene NGO’s overgelaten om de overheid te houden aan
haar eigen beleid en wetgeving. Ook
Worm probeert die waakhondfunctie te
vervullen. ‘Als ik tijdens zo’n congres
waar 350 mensen aanwezig zijn, merk
dat de woorden natuur of ecologie in
het ochtenddeel helemaal niet vallen,
vraag ik me af hoe dat kan. Dat er concessies moeten worden gedaan, begrijp
ik. Maar dan moeten de afwegingen wel
zorgvuldig worden gemaakt.’

Ver ten noorden van ons vasteland, midden in de Noordzee, liggen de Centrale
Oestergronden. Het is een relatief diep
en slibrijk gebied en de stroomsnelheid
van het water is laag. Het gebied dankt
zijn naam aan de uitgestrekte oesterbanken die hier tot het eind van de 19e
eeuw voorkwamen. Maar door overbevissing, ziektes en concurrentie van
andere soorten is het merendeel van de
platte oesters in de loop der tijd verdwenen. ‘Anno 2014 is de soort functioneel
uitgestorven in de Noordzee’, vertelt
Tom van der Have. ‘En dat treft niet
alleen de soort zelf, maar ook zo’n 150
tot 200 soorten bodemdieren die afhankelijk zijn van het harde substraat van
de oesterbanken.’
Omdat behoud/herstel van biodiversiteit een belangrijk doel is van de
Kaderrichtlijn Marien, bereidt een consortium
van
IMARES,
Bureau
Waardenburg, CVI Lelystad en SAS
Consultancy de herintroductie van platte oesters voor. Van der Have: ‘Als het
lukt, ontstaan er mogelijk ook kansen
voor duurzame visserij. Misschien kunnen oesterbanken zelfs bijdragen aan
de kustveiligheid door de energie te
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metingen blijkt dat het water in de NoordDe Uit
zee sinds 1985 steeds zuurder wordt. Als de
uitstoot van CO in het huidige tempo doorNoordzee gaat,
kunnen organismen die voor hun groei
zijn van calciumcarbonaat, het al
een zure afhankelijk
vóór 2040 zwaar krijgen. Volgens Wanda
Zevenboom van Rijkswaterstaat is het hoog
tijdbom! tijd dat de verzuring van de wereldzeeën
2

wordt meegenomen in de discussies over
klimaatverandering.
Het aantal deeltjes koolstofdioxide in
de atmosfeer is extreem hoog.
Amerikaanse meteorologen meldden in
mei 2013 dat voor het eerst in drie miljoen jaar de grens van 400 ppm (deeltjes
per miljoen) is bereikt. Als deze stijging
doorzet, worden al vóór 2040 waarden
bereikt van 450 ppm en hoger. Een deel
van de koolstofdioxide wordt geabsorbeerd door oceanen en lost daarbij op
tot koolzuur. Te veel zuur is moordend
voor organismen die voor hun groei
afhankelijk zijn van calciumcarbonaat,
zoals koralen, schelpdieren, kiezelwieren, zeesterren, zee-egels en de larven
van sommige soorten vis. Rond de
polen zijn de effecten van de verhoogde
zuurgraad op dit moment het meest
voelbaar. Het koude water bevat meer
CO2 en daardoor verzuurt dit veel sneller. Maar uit monitoring blijkt dat ook
de Noordzee gestaag zuurder wordt.
Waar de pH van het zeewater van nature
schommelt tussen 8.1 en 8.2, werden in
de afgelopen winters waarden tussen
7.8 en 7.9 gemeten.

zullen verdwijnen. En dat heeft niet
alleen gevolgen voor de ecologie, maar
ook voor economische activiteiten
zoals visserij en schelpdierteelt.’
Aanpak internationaal op de agenda

Zevenboom pleit ervoor om de aanpak
van de verzuring van de zeeën bij internationale fora te agenderen. Ze beseft

Grote impact op ecologie én economie

Volgens Zevenboom kan de impact van
het verdwijnen van sommige organismen enorm zijn. Ze legt uit:
‘Kiezelwieren bijvoorbeeld staan aan de
basis van de voedselketen. Als we die de
zee uit jagen, heeft dat effect op
opgroeiende vis en ander zeeleven. Veel
soorten komen onder druk te staan of
Wanda Zevenboom, Rijkswaterstaat Zee en Delta

dempen van golven die op de waterkeringen beuken.’
Hard substraat en géén bodemberoering

Voor de vestiging van platte oesters
moet een gebied aan verschillende
eisen voldoen. Er moet voldoende voedsel beschikbaar zijn, de bodem moet
slibrijk zijn – maar niet té slibrijk – en er
mag geen bodemberoerende visserij
plaatsvinden. Bovendien moet er hard
substraat zijn waarop jonge oesters zich
kunnen vestigen; dit kunnen stenen,
palen, schelpfragmenten of andere
schelpdieren zijn. De zo ontstane oesterbanken vormen vervolgens zelf ook
hard substraat waaraan oesterlarven
zich kunnen hechten. Geschikte
omstandigheden kunnen volgens de
onderzoekers worden gevonden in
(nieuwe) windparken langs de kust. De
Centrale Oestergronden zullen het nog
even zonder de platte oester moeten
stellen, vanwege de bodemberoerende
visserij.

al met succes herstelprojecten uitgevoerd. Als hard substraat werd daar
gebruikgemaakt van rifballen (ballen
van ruw beton) en zakken met oesterschelpen. Het verschil met Nederland is
dat de herintroductie daar primair ten
behoeve van de visserij was. Want veel
mensen vinden oesters een lekkernij. Al
eeuwenlang, volgens Van der Have, die
wijst op schilderijen uit het verleden
met oesters erop. Net als bij wijn ontleent de oester haar smaak aan de
bodem waarop ze groeit en de voeding
die ze krijgt. Ook het zoutgehalte en de
watertemperatuur hebben een sterke
invloed. Van de platte oesters is de
Zeeuwse platte wat zoetig en peperig,
de Engelse Colchester nootachtig en
licht ziltig, heeft de Franse Belon een
sterke jodiumsmaak, en is de Bouzigues
fruitig en zout. Tot besluit van zijn presentatie gaat Ten Have met de schaal
rond: ‘Wie wil er een platte oester?’

Leren van het buitenland

De herintroductie van platte oesters is
niet nieuw. In de Verenigde Staten,
Ierland en het Verenigd Koninkrijk zijn

Tom van der Have, Bureau Waardenburg

dat er maar ‘weinig knoppen zijn om aan
te draaien’ en dat er angst bestaat voor
nog meer Europees beleid. Toch ziet ze
enkele belangrijke opgaven voor de toekomst: ‘Samen met internationale partners moeten we de zuurgraad van het
zeewater en de effecten ervan blijven
monitoren. Verder moeten we experimenteel onderzoek voortzetten naar
oorzaak-gevolgrelaties en soortspecifieke kritische drempelwaarden van verzuring van de Noordzee. En last but not least
moeten we stakeholders informeren
over de effecten van verzuring op het
zeeleven en economische activiteiten op
zee. We moeten het verhaal over verzuring écht vertellen en illustreren met
concrete voorbeelden. Daarbij kunnen
we leren van de aanpak in het Arctisch
gebied. Over deze zone zijn al veel onderzoeksresultaten beschikbaar en er wordt
gericht over gecommuniceerd. We moeten alles op alles zetten om de tikkende
tijdbom tot stilstand brengen!’
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Paneldiuscussie Meevoudig ruimtegebruik

Overheid neemt sturende rol serieus
De Noordzee is een intensief gebruikte zee en het wordt alsmaar
drukker. Het combineren van
functies vormt daarom een belangrijk speerpunt in de Noordzee
2050 Gebiedsagenda. Maar integrale gebiedsontwikkeling is eenvoudiger gezegd dan gedaan: hoe
bereik je dat en hoe overzie je de
cumulatieve effecten ervan?

Remco Boersma, directeur offshore new developments van Nuon/Vattenfall

Remco Boersma, directeur offshore new developments van Nuon/Vattenfall, ambieert een
intensief gebruikte zee, voor scheepvaart,
visserij, met aandacht voor ecologie én daarbinnen een vanzelfsprekende plek voor windenergie. Dankzij het SER -akkoord, waarin staat
dat in 2023 maar liefst 4450 MW vermogen
windenergie moet zijn opgesteld in de
Noordzee, komt zijn droom een stuk dichterbij.
Het akkoord vertaalt het begrip duurzaamheid
in concrete doelen en zet een stip aan de
horizon. Nu is het zaak om de afspraken om te
zetten in projecten. De eerste actie van Nuon/
Vattenfall: een subsidietender winnen, zodat
het bedrijf Windpark Beaufort kan realiseren,
waarvoor het al een vergunning heeft.

Onder leiding van Ed van Veen (kapitein ter zee en directeur
Kustwacht/IDON) spreekt het panel ‘meervoudig’ ruimtegebruik met de zaal over kansen en knelpunten. Panelleden zijn
Remco Boersma (directeur Offshore new developments
Nuon/Vattenfall), Kees Visser (wethouder gemeente Den
Helder) en Jan de Boer (Ekofish).
De discussie spitst zich toe op het medegebruik van windparken. De aanwezigen zien mogelijkheden voor de kweek van
bedreigde vissoorten, aquacultuur, zeewierteelt, natuurontwikkeling (met de inrichting van een ecoscience park), koppeling met golfenergie en routes voor pleziervaart.

toe: ‘Bij de bouw van nieuwe parken moeten de nieuwste
technieken worden gebruikt. Nu is het soms zo dat de vergunningprocedure juist het toepassen van innoverende technieken belemmert en dat is zonde.’ Vissers pleit ervoor dat de
overheid piketpaaltjes slaat en dat daarbinnen vrijheid
bestaat voor initiatieven. ‘Zo gebeurt het in Engeland ook,
daar gelden minder regels’, aldus Visser. Veel aanwezigen pleiten voor een meer sturende rol van de overheid. De overheid
moet aangeven welk gebruik in de windparken toelaatbaar is
en welke regels er gelden. En de overheid moet gebruikers
duidelijk informeren over welk ministerie verantwoordelijk is
voor vergunningverlening. Nu bestaat daarover verwarring.

Geen openbare weg

Remco Boersma van Nuon/Vattenfall staat open voor gesprekken over medegebruik. Hij zegt: ‘Laat
partijen zich maar melden. Wij willen
onze partners graag leren kennen en
samen bepalen welk karakter de parken
krijgen. Maar wij zien windparken uitdrukkelijk niet als openbare weg.
Omdat we zuinig zijn op de miljardeninvesteringen onder water én boven
water, mag er geen bodemberoering
zijn en moeten we altijd onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren. Als
we bij onze manoeuvres dan andere
schepen tegenkomen, kan dat onveilige
situaties opleveren.’
Een toerzeiler uit de zaal interrumpeert
hem: ‘Voor onze kleine schepen is het
in windparken juist veiliger dan daarbuiten. Uit de toekomstige kaart van de
Noordzee, met scheepvaartroutes en
zoekgebieden van windparken, lijkt het
alsof wij dezelfde route moeten gaan
nemen als de grote jongens. Maar die
varen wel 25 knopen, terwijl wij er 5 a 6
varen. Dat is pas gevaarlijk!’
Jan de Boer van Ekofish kan zich de
opstelling van Boersma wel voorstellen.
Hij zegt: ‘Ik begrijp dat ze in windparken niet zitten te wachten op pleziervaart. Als vissers maken we regelmatig
gevaarlijke situaties mee met recreanten. Niet zo gek, want waar vissers zes
jaar naar school moeten en hun boten
geavanceerde nautische apparatuur
bevatten, zijn de eisen aan de pleziervaart veel lichter.’
Bijkomend probleem van pleziervaart
in windparken is dat eventuele reddingsacties moeilijker zijn: zeker tijdens storm zijn helikoptermanoeuvres
tussen de turbines lastig.
Vergeet de traditionele visser niet

Jan de Boer vindt het belangrijk dat de beroepsvisser niet uit
beeld verdwijnt: ‘Waarom kan een deel van het werk in de parken niet worden gedaan door vissers? Wij worden niet zeeziek!’, aldus De Boer.
Hij pleit voor efficiënt gebruik van de ruimte en wellicht voor
viskweek in windparken. Bij dit thema klinken tegengeluiden, want volgens de vereniging van sportvisserij zijn aan viskweek risico’s verbonden. Als gekweekte dieren ontsnappen,
kan dat ziektes verspreiden of voor genetische afwijkingen
zorgen.
Meervoudig ruimtegebruik meewegen in tendering

In de toekomst wordt een nieuw stelsel van kracht voor de uitgifte van percelen waar windparken kunnen worden
gebouwd. Bedrijven kunnen zich hiervoor inschrijven en
degene die de beste prijs biedt, wint en mag een windpark
bouwen. Volgens Boersma is het jammer dat meervoudig
ruimtegebruik geen argument is bij de gunning. Hij zegt: ‘Als
creatieve oplossingen en innovatie zouden meewegen bij de
selectie, zou dat een impuls geven aan meervoudig
ruimtegebruik.’
Rol van de overheid

Volgens Kees Visser van de gemeente Den Helder vraagt meervoudig gebruik om efficiënte vergunningverlening. Hij licht

Reactie Rijkswaterstaat

Lieke Berkenbosch van Rijkswaterstaat reageert. Wat betreft
de pleziervaart legt ze uit dat het op de toekomstige kaart van
de Noordzee misschien lijkt alsof er alleen grote scheepvaartroutes lopen, maar dat er wel degelijk kleinschaligere routes
komen, ook door de huidige zoekgebieden voor windparken.
De suggestie om meervoudig ruimtegebruik mee te wegen in
de tendering, geeft zij graag door aan het ministerie dat daarvoor verantwoordelijk is: Economische Zaken (EZ). Ze maakt
duidelijk dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu
(IenM) verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening op zee,
maar dat EZ aan zet is voor de tendering en financiën.
Ten slotte benadrukt ze dat de overheid werkt aan efficiënte
vergunningverlening en haar sturende rol serieus neemt. In
het tweede Nationaal Waterplan zal duidelijk staan wat er
mogelijk is en onder welke voorwaarden.
‘Op dit moment zijn we daarover in gesprek met de verschillende partijen. U hoort snel van ons!’

‘Bij de bouw van nieuwe
parken moeten de nieuwste
technieken worden gebruikt.
Nu is het soms zo dat de
vergunningprocedure juist het
toepassen van innoverende
technieken belemmert en dat
is zonde.’
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Paneldiscussie ‘Verbinden land en zee’

Richtlijn maritieme ruimtelijke ordening
biedt kansen
De Europese Richtlijn maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer moet de lidstaten helpen bij de afstemming tussen activiteiten op land en zee. We hebben daarbij te maken met de opgaven
van cultureel erfgoed, toerisme en de maritieme en offshore sectoren. Wat zijn de kansen en hoe versterken we daarbij de betrokkenheid en de samenwerking tussen bestuurslagen, burgers en bedrijfsleven?
Gastvrouw Doreen van Elst (OCW/IDON) leidde de paneldiscussie over het thema Verbinden van land en zee.
Deelnemers waren Albert Salman (directeur duurzame ontwikkeling EUCC ), Belinda Göransson-van Kerkwijk (wethouder gemeente Zandvoort), en Carla Schönknecht (gedeputeerde van de provincie Zeeland).
Nederland kan prima zonder richtlijn, maar volgens de EUCC
biedt die wel degelijk kansen om van de sectorale dossiers af
te komen. EUCC-directeur Salman: ‘Vooral de Nederlandse
kustgemeenten lijken hier voordeel uit te kunnen halen, bijvoorbeeld bij het stroomlijnen van een visie rond
kusttoerisme.’
Koren op de molen van kustgemeente Zandvoort die overigens liever geen windmolens in haar voortuin heeft, want die
vervuilen de horizon en dat zou negatieve effecten kunnen
hebben op het toerisme. Recreatie en toerisme aan de kust
komen volgens de gemeente veel te laat in beeld als het om
Noordzeebeleid gaat. Wethouder Göransson- van Kerkwijk:
‘Wij zijn gehoord, maar wordt er wel geluisterd?’
Richtlijn of niet, de provincie Zeeland ziet bestuurlijke
samenwerking tussen land en zee als een open deur: dat
gebeurt daar altijd al. Maar als partijen dan samen warmlopen voor een goed idee, is steevast de vraag wie de rekening
betaalt. Gedeputeerde Schönknecht: ‘Het organiseren van de
financiering van verbindende initiatieven wordt een steeds
grotere uitdaging. Samenwerken kan daarom niet vroeg
genoeg beginnen.’

EUCC-directeur Albert Salman

Belinda Göransson-van Kerkwijk, wethouder van Zandvoort

Gehoord in de discussie

‘De zee is nu vooral iets van de

‘Onze dijken en stormvloedkerin-

‘Onze Waddenzee is bij uitstek een

rijksoverheid. Als we ook de rest

gen zijn icoonprojecten als het gaat

verbinding tussen land en zee en

‘Onze fietspaden lagen eerst aan de

van Nederland meer bij de zee

om de verbinding tussen land en

staat bovendien op de

binnenkant van de dijk. Ze zijn nu

willen betrekken, moeten we met

zee. Het zijn ook trekpleisters voor

Werelderfgoedlijst. Er zijn toeristen

verplaatst naar de buitenkant zodat

de kinderen beginnen. Daar zou het buitenlandse toeristen. Daar

de mensen de zee kunnen zien.’

ministerie van OCW via educatie

kunnen we veel meer doen.

gebruiken om hun reisbestemming

een rol in kunnen spelen.’

Inspirerende voorbeelden zijn de

te bepalen. We zouden de unieke

innovatieve plannen voor de

status van de Waddenzee meer in

Afsluitdijk en de Brouwersdam.’

ons voordeel kunnen gebruiken.’

‘Misschien moeten er aan de kust

– vooral Italianen – die de lijst

– net als op stations – grote

‘Typische land-zee verbindingen?

LED-schermen komen met beelden

Vismigratieroutes! Die worden

van de zee? Dan weet je in ieder

aangelegd om de natuurlijke trek

‘Voor buitenlanders lijkt onze kust

‘De zandmotor is een unieke vorm

geval dat je er in de buurt bent.’

van vissen zoals de zalm vanaf de

overal hetzelfde. We zouden de

van kustversterking die onbedoeld

zee landinwaarts mogelijk te

diversiteit van onze kustlocaties

een walhalla voor surfers en

‘De kust is zo veilig gemaakt, dat we maken.’

meer mogen benadrukken zodat we kitesurfers is geworden. Met andere

de zee niet meer kunnen zien. De zee

ons er beter mee kunnen

woorden: als de locatie er is,

positioneren.’

ontwikkelt de vraag zich vanzelf.’

zit verstopt achter de duinen en de

‘In Friesland moeten we onze

dijken. We zijn het gevoel voor de

dijken versterken. Maar eerst

zee kwijtgeraakt. Er zijn wel een

inventariseren we uitgebreid welke

paar parels aan de kust waar de

meerwaardekansen er allemaal

duinen open zijn, maar zelfs dáár

mogelijk zijn rond de dijk. We

moet je erg je best doen om bij de

denken dat er veel meer in zit.’

zee te komen.’
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Thema verbinding ‘Zee-land, wij zijn land in zee’, zegt Carla Schönland-zee knecht, gedeputeerde van de provincie Zeeland.

Noordzee
unique
selling
point
voor
Zeeland

‘De zee zit in onze genen. De Noordzee is de
verbinding naar onze havens. Maar de Noordzee
is voor Zeeland vooral een unique selling point.
Overal in Zeeland ben je in de buurt van het
water. Het is onze ambitie om de zee zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor de recreatie en
het toerisme. Een mooi strand en goede waterkwaliteit zijn daarbij cruciaal. De Noordzee is de
leverancier van onze culinaire streekproducten.
Zeeuwse Zilte Zaligheden zijn een toeristische
trekpleister, ook voor onze zuiderburen. Zeeuwse ondernemers spelen in op de verzilting. De
zoute aardappel is in opmars.’
De provincie heeft een verbindende rol
tussen de zee en het land. Schönknecht:
‘We stemmen ons ruimtelijke omgevingsplan en de natuurbeheerplannen
af op de kwaliteit en de beleving van de
Noordzee. De zee, het strand en alle
activiteiten die daar plaatsvinden, moeten een vertaling krijgen aan de binnenkant, dus op het land. We willen de zee
toegankelijker maken voor mensen,
zodat ze de Noordzee beter kunnen
beleven. Daarvoor is er een goede verbinding nodig tussen de activiteiten op
zee en het voorzieningniveau op het
land. Denk aan verblijfsaccommodaties, restaurants, terrassen, fiets- en
wandelpaden. Die moeten bij voorkeur
als één geheel worden ontwikkeld.
Daarvoor is goede afstemming nodig

met andere belangen, zoals die van de
natuur.’

Betaalbaar houden

De Noordzee zal er door klimaatverandering en zeespiegelstijging in 2050
anders uitzien. Zeeland staat dan ook
voor grote versterkingsopgaven uit het
Deltaprogramma. ‘Die opgaven rond
zandsuppletie en dijkversterking moeten we slim invullen en dat gebeurt
ook’, zegt Schönknecht. ‘We hebben al
voorbeelden van nieuwe vormen van
kustversterking die zo natuurlijk mogelijk zijn ingericht. Ondernemers kregen
de ruimte voor een strandpaviljoen, er
zijn wandel- en fietspaden aangelegd en
binnen no time ontstond een prachtig

De grote opgave is volgens Schönknecht
om de gewenste ontwikkelingen
betaalbaar te houden. Daarvoor is het
nodig dat alle (bestuurlijke) partijen
vroeg samenwerken. ‘Het kan niet
vroeg genoeg. Zodra bijvoorbeeld een
energie- of veiligheidsopgave wordt
geprogrammeerd, is het al zaak om te
kijken welke belangen er spelen, wie
erbij betrokken zijn. Een sectorale aanpak is echt passé. Daarom moeten er
verbindingen komen tussen de
gebiedsagenda’s op het land en die van
de Noordzee.’

gespitst op de Nederlandse kust. Hij gaf
trends, cijfers en suggesties om de Nederlandse kust beter te kunnen promoten als
vakantiebestemming.
Buitenlandse toeristen komen naar de
Nederlandse kust voor de natuurbeleving: de brede horizon, de rust, de
ruimte en de frisse lucht. Gezondheid,
natuurbeleving, mentale ontspanning
en ‘tot jezelf en elkaar komen’ zijn
belangrijke drijfveren om af te reizen
naar het strand. NBTC Holland
Marketing zet in op spreiding in de tijd:

een bezoek in de winterperiode is evenzeer de moeite waard als een
zomerbezoek.
Een belangrijke trend is dat mensen
korter, vaker en vaak dichterbij op
vakantie gaan (‘weekendje weg’) en dat
– afhankelijk van de doelgroep – het
koude of warme weer deel uitmaakt van
de bezoekreden. In de marketing zet het
NBTC daarom de zintuiglijke waarneming van de elementen centraal.
Doelgroepen worden gekozen op basis
van hun mentaliteit. Puur demografische gegevens zoals leeftijd en inkomen
spelen mee, maar ook de behoefte aan
avontuur of juist veiligheid zijn van
belang bij de keuze voor specifieke
doelgroepen.
Toerisme aan de kust groeit minder dan
landinwaarts

Jaarlijks bezoeken circa 1,5 miljoen
Duitsers en 275 duizend Belgen de
Nederlandse kust. Onderzoek van NBTC
Holland Marketing wijst uit dat vooral
de Belgische markt de komende jaren
veel extra bezoekers zal opleveren.
Maar de verwachte groei van 1,2 procent
blijft achter bij het landelijke groeigeAuke Heins van het NBTC tijdens zijn presentatie

natuurgebied. De combinatie veiligheid, natuur en economie blijkt dus
goed mogelijk.’

Combinatie veiligheid, natuur en economie goed mogelijk

Thema verbinding Auke Heins van NBTC Holland Marketing preland-zee, workshop senteerde in de workshop Kusttoerisme het
Kusttoerisme Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025, toe-

Toerist
kiest voor
de kust in
zomer én
winter

Zeeuwse gedeputeerde Carla Schönknecht

middelde van 2 procent. Belangrijke
groeimarkten voor een bezoek aan
Nederland zijn China, Rusland en
Brazilië, en de kust is niet de eerste
reden voor bezoekers uit die landen om
naar Nederland te komen.
Holland City of Districts

NBTC Holland Marketing zet met zijn
partners in op de positionering van
Nederland als City of Districts. Naar analogie van de stad Los Angeles in de VS
wordt ons land gepositioneerd als ‘stad’
met diverse ‘districten’ waaronder een
groot ‘Beach District’. Ieder district
heeft zijn eigen specifieke locaties (bijvoorbeeld werelderfgoed wadden) die
reden kunnen zijn voor een bezoek. In
de marketing kunnen die bezoekredenen worden gekoppeld aan bepaalde
passies van mensen. Denk aan watersporten, natuurbeleving, culinaire en
culturele belangstelling.
Nationale visie op kusttoerisme gewenst

In de discussie na de presentatie concluderen wethouders van enkele kustgemeenten dat onze provincie- en
gemeentegrenzen voor buitenlandse
toeristen domweg niet bestaan.
Kustgemeenten moeten dus samenwerken en boven zichzelf uitstijgen om
unieke onderscheidende concepten te
kunnen ontwikkelen.
Deelnemers ervaren het ontbreken van
een landelijk visie op toerisme en beleid
gesteund door de rijksoverheid (topsector) als een gemis. Het positioneren van
de Nederlandse kust als merk met parels
van bestemmingen zien ze echter als
een kans. In de workshop is er verder

Internationale samenwerking

Voor Zeeland is afstemming met buurland België cruciaal. De regelgeving
moet sporen met die van Vlaanderen.
Schönknecht: ‘Internationale afstemming op Noordzeeniveau is erg belangrijk, bijvoorbeeld over de stikstofproblematiek of over de toegankelijkheid van
onze havens. Ook de discussies over
meervoudig ruimtegebruik zijn van
belang, en het stroomlijnen van conflicterende belangen, zoals natuur versus
economie. De kunst is om die belangen
bij elkaar te brengen. Of dat zal lukken?
Ik ben daar zelf positief over. We moeten
wel afstemmen, want als we het niet
samen eens worden, verliezen we ons in
procedures. Dat betekent verspilling van
tijd, energie en geld. Dat wil niemand.’

veel discussie over het effect op het toerisme van windmolens op zee. Gevreesd
wordt dat toeristen zullen wegblijven
van locaties waar windmolens dicht bij
de kust staan. Dit blijkt ook uit onderzoek van het adviesbureau voor de vrijetijdseconomie ZKA, uitgevoerd in
opdracht van het ministerie van IenM.

NBTC Holland
Marketing
NBTC Holland Marketing ontsluit
Nederland voor toeristen. Het
bureau heeft diverse internationale kantoren. Nederland wordt
door middel van vijf brand experiences onder de aandacht
gebracht van potentiële internationale vakantiegasten: Holland
Highlights, Creative City, Holland
Naturally,
MICE
(Meetings,
Conventions & Events) en Beach
Life. Dat laatste omvat de vermarkting van de Nederlandse
kust: in samenwerking met
bedrijven, kustgemeenten, provincies en marktpartners uit
Duitsland en België wordt de
Nederlandse kust onder de aandacht gebracht van potentiële
Duitse en Belgische bezoekersdoelgroepen.
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Workshop Een van de prioriteiten in de kabinetsvisie
‘Cultuurhistorie in kaart Erfgoed en Ruimte (2011) is dat het culturele
gebracht’ karakter van de kuststrook een belangrijke rol

Extra
aandacht
voor
relatie
cultuurhistorie
en wateropgaven

krijgt in de ruimtelijke ontwikkelingsprogramma’s. De Noordzee Gebiedsagenda 2050 is
zo’n programma. De Noordzee is een rijk
gevulde schatkist. Alleen weten we niet precies hoe vol de schatkist is en waar de schatten liggen. Daarom zijn twee onderzoeksprojecten in gang gezet.
Het eerste project gaat over geo-archeologische zonering van de Noordzee.
Daarvoor staan Sytze van Heteren van
TNO en Laura Verhögen van Deltares
aan de lat. Geo-archeologie houdt in dat
onderzoekers methodieken en technieken uit de aardwetenschappen toepassen op archeologische problemen. Zo
worden archeologische landschappen
gereconstrueerd aan de hand van specifieke kenmerken in dat landschap en
van bodemkundig onderzoek. Dat alles
moet zorgen voor meer duidelijkheid
over waar we belangrijke archeologische informatie kunnen verwachten op
de bodem van de Noordzee.
Weten van het verdronken land

Dit onderzoek krijgt extra betekenis als
je weet dat de Noordzee 10 duizend jaar
geleden geen zee was, maar land waar
mensen rond liepen, jaagden en verbleven. Dat geeft aan dat we op de zeebodem resten van een verdwenen wereld
mogen verwachten. Historici zijn bijvoorbeeld al langer op zoek naar de verdwenen beschaving van het Doggerland.

Interessant is de vraag wat we kunnen
leren van de mensen die eerder dan wij
te maken kregen met een stijgende
zeespiegel.

Seger van den Brenk, Periplus Archeomare

het even kan ook van vissers of baggeraars. Het onderzoek naar scheepswrakken wordt eind 2014 opgeleverd.
Waarom doen we dit?

Krantenkoppen en scheepswrakken

Het tweede onderzoeksproject gaat
over scheepswrakken op de bodem van
de Noordzee. Hoeveel wrakken zijn dat
precies, en waar liggen ze? Seger van
den Brenk van Archeomare onderzoekt
dit niet alleen aan de hand van geofysische data, maar ook door te spitten in
oude krantenberichten. Dat is mogelijk
doordat ook historische kranten zijn
gedigitaliseerd. Een speurtocht op
internet (zoek ‘vergaan op de Noordzee’)
bracht Van den Brenk terug tot krantenberichten uit het jaar 1764.
Maar liggen al die vergane schepen nog
wel als scheepswrak op de bodem, of
zijn ze diep bedolven onder het zand?
Om het antwoord te vinden, moeten
verschillende soorten informatie en
kaarten aan elkaar worden gekoppeld.
Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van
Rijkswaterstaat en Defensie, maar als

Ellen Vreenegoor van de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed: ‘Als er meer
archeologische kennis beschikbaar is
over de zeebodem, kun je er beter rekening mee houden bij andere ontwikkelingen. Als we meer grip krijgen op wat

er op de bodem van de Noordzee ligt en
wat de cultuurhistorische waarde ervan
is, weten we beter wat we moeten
beschermen
en
monitoren.
Archeologische informatie helpt dus
ook om beter erfgoedbeleid te ontwikkelen.’ Ondertussen droomt ze al van
een app voor de smartphone, waardoor
je op de boot naar Engeland precies
kunt zien over welke historische wrakken je vaart.

Sytze van Heteren, TNO

Thema verbinding In Nederland zijn cultuur en natuur sterk verland-zee weven. Telkens worden ingrepen gedaan in

De zandmotor als
cultureel
statement

het landschap waardoor de natuur sterk verandert. Dat roept emoties op. Dan zijn er
nieuwe verhalen nodig zodat mensen die
veranderende leefomgeving opnieuw kunnen
beleven en ervaren. Cultuur meenemen in het
waterbeleid, daar draait het om. Maar als het
landschap verandert, hoe zit het dan met
zaken als cultuurhistorisch erfgoed?
Jacqueline Heerema (Satellietgroep.nl)
vertelt over innoverend kustbeheer, dat
uitgaat van het feit dat de kust dynamisch is. Als je de kust als ons nationale
erfgoed beschouwt − zoals minister
Schultz van Haegen stelde in haar openingswoord − dan is het erfgoed dus zelf
ook een dynamische actor. Het begrip
innoverende kustcultuur moeten we
niet verwarren met innovatief erfgoed,

dat gaat over slim beheren en onderhouden van erfgoed.
Flux of Sand

Rond de kust zijn er veel marine en maritieme vraagstukken die om oplossingen
vragen. Juist het gezamenlijk zoeken
naar antwoorden op die vragen zijn verhalen. Neem building with nature, kenmerkend voor het antropocene tijdperk
waarin we leven. De zandmotor heeft de
potentie om cultureel statement te worden van dynamisch kustbeheer. Maar
dan moet het verhaal wél worden verteld. Satellietgroep is bezig met de voorbereiding daarvan. De Flux of sand wordt
een reisverslag waarin het zand waarmee we onze kusten beschermen, wordt
gevolgd tot de oorsprong. De groep
werkt in het project samen met de NIDA
Art Colony in Litouwen.
Verhalen geven identiteit

Dit soort verhalen is noodzakelijk om
het land en de zee op een nieuwe manier
te verbinden en een plaats te geven in
Jacqueline Heerema, Satellietgroep

ons collectieve geheugen. Verhalen,
vooral sterke verhalen, binden generaties
in plaats en tijd. Denk bijvoorbeeld aan
de verhalen over de Verenigde
Oostindische Compagnie. Door hart
(beleving), hoofd (kennis) en projectie
onderling te verbinden, krijgen mensen
de gelegenheid om zich te verhouden tot
een
bepaalde
gebeurtenis
of
ontwikkeling.
Water is belangrijk voor de identiteit van
Nederland. Water gaat over ons territorium (ruimte) en ons rijke verleden
(geschiedenis) en het bindt ons met
bloedverwanten (herkenning). De uitdaging bij ingrijpende transities in onze
leefomgeving − zoals de kust − is om
mensen mee te nemen in de veranderende manier van denken die ten grondslag ligt aan ingrepen in het landschap.
Het verhaal van de windmolens

Op het congres was er veel discussie over
de mogelijk negatieve invloed van windmolens op zee. Die zouden de kust minder aantrekkelijk maken voor toeristen.
Jacqueline Heerema oppert dat die negatieve beeldvorming kan ontstaan als
mensen niet worden meegenomen in de
veranderde manier van denken die de
basis is van het besluit tot het plaatsen
van windmolens. ‘Mensen moeten
weten van het grotere cultuurhistorische verhaal er omheen, zodat ze in staat
zijn om zich opnieuw te verhouden tot
bijvoorbeeld windmolens in relatie tot
energievraagstukken. Het belang van
gedeelde kustagenda’s maakt het noodzakelijk dat deze kennis leidt tot bredere
maatschappelijke communicatie en
educatie.’

Het Nederlandse
licht
De Italiaan Mattia Papp studeert
aan de kunstacademie in Den
Haag en werkte één week als
artiest bij het project Badgast. Hij
probeerde het unieke ‘witte licht’,
waarvoor hij speciaal naar
Nederland kwam, te vangen in 28
schilderijen van 30 x 30 centimeter. Zeven dagen lang schilderde
hij er dagelijks vier: om 9.00 uur,
12.00 uur, 15.00 uur en 17.00 uur.
Volgens hem zijn dat de uren van
de dag waarop het licht het meest
verandert. Om volledig in
Noordzeesferen te komen, at hij
een week lang alleen maar vis.
Samen vormden de 28 vierkanten
één groot schilderij. Deelnemers
aan het congres werden uitgenodigd om de losse delen te herschikken, tot telkens een nieuw
geheel. ‘Free from any logic and
free form any human time parameter’, aldus Mattia.
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Parade: een show van wat ook
van belang is
Een thema als ‘Hoe kunnen we in 2050 de Noordzee beter benutten’ trekt verhalen aan over
nieuwe kansen, innovatief ontwikkelen en ondernemen. Toch is er in het open voorbereidingstraject voor de Gebiedsagenda 2050 en ook op dit congres alle gelegenheid om over
andere dan economische aspecten van het Noordzeebeleid een inbreng te hebben. We vinden
die andere aspecten terug op de informatiemarkt, maar vooral tijdens de Parade, een talkshow met een stroom aan presentaties. Een selectie van bijdragen die niet al elders in de
nieuwsbrief aan bod komen.

NIEUWSBRIEF INTEGRAAL BEHEER NOORDZEE

Jeroen Dagevos
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Mike Mannaert

Jeroen Dagevos, projectleider afval bij Stichting De
Noordzee, pleit voor aanpak
bij de bron

Mike Mannaert, directeur ad
interim van Vereniging Kust
en Zee, wil recycling van
zwerfvuil

Dagevos wil in 2050 in ieder geval een schonere Noordzee zien.
Dat betekent onder andere aanzienlijk minder zwerfvuil. Het
zwerfvuilprobleem bestaat al lang, al is het pas aan het eind van
de jaren negentig wereldwijd goed onder de aandacht gekomen
door de ‘ontdekking’ van plastic soup in de oceaan. Sindsdien is een
niet aflatende stroom aan nieuwe informatie beschikbaar gekomen over de verschijningsvormen en effecten van vooral plastic
deeltjes. Het probleem spreekt tot de verbeelding, zowel bij
beleidmakers als bij burgers. De jaarlijkse opruimactie die
Stichting de Noordzee langs het gehele Nederlandse strand organiseert, ontdeed afgelopen zomer het strand van 6.590 kg plastic.
De vrijwilligers die de actie uitvoerden, vonden per 100 meter
strand gemiddeld vierhonderd stuks afval. ‘Het pluis dat vissers
gebruiken om hun netten tegen slijtage te beschermen, zit in de
top’, zegt Dagevos, ‘en ook filters van sigarettenpeuken scoren
hoog. Wij willen weten waar alle afval vandaan komt, want het
opruimen van zwerfvuil is goed, maar de enige effectieve aanpak
is bij de bron. Die bron moeten we bestrijden. We willen dus graag
weten wat er zoal aan zwerfvuil via de rivieren naar zee stroomt.
Dat wordt nog niet gemonitord.’

Kust en Zee komt met een aanpak van rondzwevende visnetten
die constant slachtoffers maken onder vissen, duikende vogels en
zeezoogdieren. De organisatie zoekt naar mogelijkheden om het
ongewenste afval een bestemming te geven als grondstof. Als er
iets mee is te verdienen of er zijn kosten te besparen dan komen
de gewenste ontwikkelingen vanzelf op gang. Vanuit dat idee
werkt Kust en Zee aan een businessmodel voor het verzamelen en
verwerken van afgedankte visnetten. Mannaert: ‘Alleen al aan verloren visnetten verdwijnt wereldwijd jaarlijks 640 duizend ton in
zee. Netten blijven aan wrakken hangen of ze worden door vissers
gedumpt omdat ze voor het inleveren van afgedankte netten moeten betalen. Kust en Zee ziet een keten voor zich waarin de NGO’s
ervoor zorgen dat netten voortaan worden ingeleverd en verzameld, de industrie het materiaal verwerkt tot garen en de maakindustrie er uiteindelijk sokken of vloerbedekking of wat dan ook
van produceert.’
Dat is de droom. De praktijk lijkt dichtbij, maar in de business case
zitten nog een paar lastige punten. Netten moeten worden ontdaan van zout en zand en het transport stuit op problemen met de
regelgeving. Een derde obstakel is nog het volume dat nodig is
voor een rendabele economische activiteit. ‘Daarom hebben we
partners nodig’, zegt Mannaert, ‘we kunnen dit niet alleen.’

‘Ook de gevlekte gladde haai
komt terug’, zegt Niels Brevé
van Sportvisserij Nederland Kunstenaar/fotograaf Bruno
van den Elshout wilde op een
Brevé laat er geen onduidelijkheid over bestaan wie hij vertegen- ultieme manier de Noordzee
woordigt: bijna 2 miljoen Nederlandse sportvissers waarvan er
650 duizend regelmatig op of aan de Noordzee vissen. ‘Dat is een beleven
belangrijk deel van de Nederlandse samenleving. En wij staan op
de bres voor de terugkeer van haaien- en roggensoorten waarmee
het in de Noordzee slecht gaat of die al helemaal zijn verdwenen.’Hij
schetst hoe in veel landen nog steeds haaien worden gevangen
enkel en alleen om hun rugvinnen af te snijden. ‘In Europa is dat
verboden, wat niet betekent dat het helemaal niet meer gebeurt,
vooral in Spaans zeegebied. Als Nederlandse sportvissers een haai
vangen, zetten ze hem onbeschadigd weer terug. De kans op zo’n
vangst neemt toe, want de gevlekte gladde haai keert geleidelijk
weer terug.’
Brevé presenteert een mooie geplastificeerde kaart voor het
determineren van haaien en roggen. Het is een uitgave van negen
organisaties, waaronder behalve het ministerie van EZ en kennisinstituut IMARES twee visserijorganisaties en drie NGO’s.
Een beroepsvisser in de zaal wijst erop dat het ook op Nederlandse
vissersschepen praktijk is om haaien en roggen voorzichtig weer
terug te zetten en dat de op handen zijnde aanlandplicht funest is
voor deze soorten. Onmiddellijk wordt deze suggestie geruststellend gepareerd door een deskundige van EZ. ‘Bij de uitwerking
van de aanlandplicht voor de verschillende categorieën in de visserij zullen we echt wel onderscheid weten te maken op basis van
specifieke soorten en hun overlevingskansen na te zijn
gevangen.’

Maarten Platteeuw

Maarten Platteeuw van
Rijkswaterstaat MiddenNederland wil in beeld 		
brengen wat windmolenparken betekenen voor
zeevogels
‘Hoeveel windmolens kun je in de Noordzee neerzetten totdat de
zee de zee niet meer is?’ Dat is volgens Platteeuw een vraag waarop niemand antwoord geeft, totdat het te laat is en de Noordzee
tot ieders verbazing ‘zomaar ineens’ vogelloos is. Hij presenteert
een prachtige poster waarop met illustraties en in alle talen die
rond de Noordzee worden gesproken is aangegeven waar welke
vogels voorkomen en in welke mate ze gevoelig zijn voor windparken. Het is een samenwerkingsproduct van Vogelbescherming,
Birdlife en Rijkswaterstaat. De poster geeft een globale indruk,
zegt Platteeuw. ‘De brongegevens die op de poster zijn uitgewerkt, liggen in grote hoeveelheden in diverse databases.’ Hij
raakt daarmee een zwakte in onze informatiecultuur. ‘Er bestaat
waanzinnig veel informatie over van alles en nog wat, maar die
informatie is niet manifest aanwezig. Pas als je gegevens opvraagt,
gebeurt er wat mee. Mijn vrees is dat de druk om snel en binnen
afgesproken tijdsmarges windparken op zee te realiseren ertoe
leidt dat niemand de tijd neemt om verder na te denken over wat
we eigenlijk aan het doen zijn. Alle aandacht is gericht op het
halen van doelen en het terugwinnen van investeringen. Maar als
je ziet waar al die windparken moeten komen – en vooral de
Engelse ambities gaan ver – dan vliegen vogels boven de Noordzee
straks van noord naar zuid in een soort fuik. Daarom deze poster,
die is bedoeld om over na te denken. Inmiddels is een tweede in
de maak over kustvogels.’

Hij zette in het vroege voorjaar van 2013 een stoel op het
strand, ging erop zitten en keek naar de horizon. Na een uur
kreeg hij het koud. Het was april. Ieder ander zou opstappen
en huis en haard opzoeken, maar hij bleef. De kou vervaagde
en ging over in een gevoel van tijdloosheid. Het werd donker.
De golven stopten in zijn ogen met naar het strand rollen en
werden vormen die open- en dichtgingen, als een soort
ademhaling. Het werd weer licht. Na 24 uur had hij het gevoel
minstens een week op vakantie te zijn geweest.
De actie maakte deel uit van zijn fotoproject New Horizons:
in 2012 nam hij een jaar lang elk uur vanaf het dak van hotel
Atlantic in Kijkduin een foto van de zee. Altijd vanaf dezelfde
plek. Geen enkel beeld was ooit gelijk aan een ander. De
observatie in april vorig jaar deed hij om de horizon nóg
beter te leren kennen. Die kennis verwerkt hij momenteel in
een lijvig fotoboek dat begin december - dankzij crowdfunding
- verschijnt.
Na zijn presentatie gaf Van den Elshout met gulle hand mooie
beelden van ‘zijn’ Noordzee weg.

Bruno van den Elshout met zijn fotoapparatuur op het dak van het Atlantic hotel
Foto: Guus Schoonewille

14

NIEUWSBRIEF INTEGRAAL BEHEER NOORDZEE

Chili, Zuid-Afrika, de oost- en westkust van de Verenigde Staten en
Canada, de zeegebieden ten zuiden van Ierland, ten oosten van
Schotland en langs Portugal. En ver naar het oosten ook het gebied
tussen Indonesië en Australië en de delta’s in Azië. Dat zijn regio’s die
de deelnemers aan deze werksessie op de kaart zetten voor Nederlandse maritieme en mariene exportkansen. Niet alleen zeegebieden
zijn interessant, ook de grote rivieren. Maar op de eerste plaats moeten we in Nederland onze eigen iconen van waterbouw en maritieme
technologie serieus nemen.

Paneldiscussie De Noordzee als bron voor exportkansen

Iconen van Nederlandse waterbouw en
maritieme technologie kunnen buitenlandse
deuren openen

NIEUWSBRIEF INTEGRAAL BEHEER NOORDZEE
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Wat je niet zelf bent of hebt, kun je
ook niet uitstralen

Menigeen kan zich niet veel voorstellen bij de exportpotenties van de Noordzee. Ook minister Schultz van Haegen niet,
blijkt bij de opening van het Noordzeecongres. De informatie die wordt uitgewisseld in de paneldiscussie met de lange
naam ‘Export: proeftuin Noordzee voor internationale
behoeften en export van kennis, producten en beleid’, bevat
daarom voor veel deelnemers nieuws.
Het gaat om concepten

Conceptueel denken is tijdens de sessie met gastheer Bart de
Jong (IenM/IDON) en panellid Eric van den Eijnden (Dutch
Expansion Capital) een steeds terugkerend onderwerp. Al
gauw wordt de term proeftuin Noordzee omgedoopt in concept
store. Nederland is een sterk merk, menen de deelnemers.
‘We zijn vooral sterk in het aanbieden van slimme combinaties. Dat kan de haven van de toekomst zijn met veel functies
die dicht op elkaar zitten, of het innoveren van de bestaande
gebruiksfuncties van de zee, of het voortbouwen op de
Nederlandse waterwerkiconen. We moeten goed beseffen
dat grote iconen lang houdbaar zijn. Franse toeristen en
Chinese zakenlui komen nog steeds in grote aantallen op de
Oosterscheldekering af, maar we doen daar te weinig mee.
De kennis en kunde in de offshore, diepe mijnbouw en
waterbouw bijvoorbeeld houden we op z’n Hollands nuchter
onder de pet, terwijl er wereldwijd veel geld mee is te
verdienen.’
Concepten om te koesteren zijn in de afgelopen jaren opgekomen in de sectoren energie, voedsel en blue biotech, en zelfs
in het vormgeven van beleid. Interessant is daarom het door
RWS ondersteunde Isa clash of concepts, een netwerkevenement met een prijsvraag voor vernieuwende startende
bedrijven die duurzaam met de Noordzee omgaan.
Crossovers

Een apart type concepten zijn de zogenaamde crossovers:
slimme combinaties met een grotere outcome dan de som der
delen. De Nederlandse Noordzee plus aangrenzende estuaria
bieden daarvoor unieke mogelijkheden. Een voorbeeld is de
combinatie van zeewierteelt en golfenergie. Een installatie
voor het benutten van golfenergie dempt de golven.
Inrichtingen voor de teelt van zeewier zijn gebaat bij rustiger
water. Beide systemen kunnen wellicht gebruikmaken van
dezelfde verankering. Dat geldt mogelijk ook voor zeewierteelt in combinatie met getijdenenergie-turbines.
Nog een andere optie: de combinatie van zeewierteelt en
zandwinning. Zandwingebieden zijn na gebruik, tijdens hun
herstelperiode, zeer geschikt voor zeewierteelt. Door de
pelagische primaire productie wordt versnelde herbevolking
van de bodem gestimuleerd. De zeewierteelt units moeten
iedere vier a vijf jaar voor groot onderhoud worden opgehaald en kunnen daarna elders worden geïnstalleerd.
Voldoende aanzetten

Volgens de discussiedeelnemers geven Nederlandse bedrijven en de kenniswereld voldoende aanzetten voor de ontwikkeling van zeegebonden producten voor de wereldmarkt.
Maar als gevolg van onvoldoende stimulerend beleid komen
die producten in eigen land maar moeizaam van de grond.
‘Dan is het lastig om op bestaande iconen voort te bouwen,
want wat je niet zelf bent of hebt, kun je ook niet uitstralen.
We moeten dus meer samen optrekken om de aanzetten die
er zijn te op te pakken en te verzilveren.’ Op dit terrein kan
Rijkswaterstaat als vergunningverlener en monitorende
instantie een belangrijke rol vervullen, zowel voor de technische aspecten als vanuit de Waterwet. Normstelling en bewijzen van duurzaamheid zijn belangrijke verkoopcriteria voor
nieuwe technieken in zee.

Aanbod
Stichting Nederland Maritiem Land, die de werkgelegenheid in de maritieme sector in Nederland schat op
200 duizend mensen, vindt dat deze sector meer naar
buiten moet treden. Misschien wel vooral in Nederland
zelf, want de wereld weet ons wel te vinden. NML doet
een aanbod: (startende) bedrijven en initiatiefnemers
die de potentie van de Noordzee zien en verder willen
ontwikkelen, en die binnen het maritieme cluster de
weg zoeken, hoeven maar te bellen en de stichting zal
hen koppelen aan anderen in de keten of het cluster.
http://www.maritiemland.nl/

Gastheer Bart de Jong

Op flapovers verschijnen tal van voorbeelden van nieuwe
aanzetten. Nederlandse bedrijven in de offshore en waterbouw zijn aan het uitbreiden in de richting van duurzame
bouw- en ecosysteemdiensten. De Oosterschelde was al een
perfect uithangbord, maar is nu – net als de Brouwersdam –
in beeld voor verrijking met waterkrachtturbines. De contracten voor de Oosterschelde zijn al getekend!
Export van energietechnologie

Behalve concrete aanzetten komen tijdens de paneldiscussie
ook ideeën op tafel. Een belangrijk deel daarvan zijn energieinnovaties. Zo is er het idee om iets nieuws te doen met de
uitgebreide infrastructuur van leidingen, boorputten en
andere voorzieningen die decennialang op het Nederlands
deel van de Noordzee is opgebouwd voor het zoeken naar
fossiele brandstoffen. ‘We zouden er misschien aardwarmte
mee kunnen winnen en transporteren. Dan benutten we
dezelfde technologie als waarmee Nederlandse bedrijven al
bezig zijn die koud water uit de diepe zee benutten in delen
van de wereld waar koeling een economisch goed is.’
Een ander idee: juist door de beperkte ruimte en de altijd aanwezige natuurbelangen zijn we in Nederland al vroeg
gedwongen om ruimte multifunctioneel te gebruiken en
daardoor bijproducten en afval van bedrijven te zien als
mogelijke grondstoffen voor andere bedrijven. Die benadering geldt zeker voor warmte-koudekoppeling.
‘Hier in Nederland voel je de hitte van de markt’, merkt
iemand op. ‘Dat betekent dat je snel op het spoor wordt gezet
van waar de innovatiekans ligt. Het dwingt ons om onszelf
op die punten te verbeteren die financieel en ecologisch
meerwaarde kunnen creëren. Kijk bijvoorbeeld naar het aanbieden van onderhoud en dienstverlening als onderdelen
van de totale businesscase. En denk in termen van life-cyclekosten. Dat denken toepassen op de nieuwe kansen die de
zee ons biedt, betekent vanzelf een aantrekkelijk (export)
product.’
Nu de overheid uit haar schulp kruipt, hopen de paneldeelnemers op een nieuw elan. ‘Het Energieakkoord is een stap in
de goede richting, maar betekent geen doorbraak voor energie uit de Noordzee. Innovaties en ideeën worden wel ontwikkeld, maar doorpakken is moeilijk.’ De hoop is daarom
gevestigd op het onderzoek naar de potentie van energie uit
de Noordzee dat EZ en IenM hebben aangekondigd. ‘Wacht
niet te lang met de markt erbij te betrekken’, zeggen de deelnemers, ‘want daar zit de kennis!’ Een hartenkreet: ‘Via buitenlandbezoeken een deur openmaken is altijd goed, maar
een belletje van een bewindspersoon of van een boegbeeld
van een der topsectoren kan óók wonderen doen!’
Voedsel en blue biotech

De ontwikkeling van een productietak voor voedsel en biogrondstoffen uit zeewater is al een eind op streek. Wat daar-

over in de werksessie wordt uitgewisseld, is dan ook erg
informatief. Voor zeewierteelt zijn nutriënten nodig. Tot 15
kilometer uit de kust zijn die nog volop in zeewater aanwezig,
daarbuiten niet meer voldoende. Het NIOZ heeft berekend
dat boven de Waddeneilanden ongeveer 400 km2 zeewier kan
worden geteeld zonder noemenswaardig effect op de primaire productie in het Waddengebied. Denk aan locaties van
10 tot 25 km2. Logistiek zijn die bereikbaar vanuit Harlingen
en Delfzijl.
De Greendeal met de overheid over voedsel uit zee is een welkome steun in de rug van de marktpartijen. Voor de mogelijkheden van een verdere uitrol worden testen uitgevoerd in
Noorse wateren. In die contreien is ook een koppeling met
viskweek en het zuiveren van water van belang. Een ‘coöperatieve’ benadering biedt uitzicht op de ontwikkeling van een
gezonde bedrijfstak. Op termijn kan blijken dat in de mondiale handelsstromen van voedingsmiddelen verschuivingen
optreden die Europa noodzaken zelf voldoende voedsel te
blijven produceren.
Analoog aan de ontwikkeling in de land- en tuinbouw gedurende de vorige eeuw, zijn proefboerderijen nodig voor de
zeewierteelt en alle integratiemogelijkheden met die teelt.
Op dit moment is een locatie in gebruik ter hoogte van de
Texelse Stenen (5 km west van Texel). Deze locatie is geschikt
als testsite voor onderzoek naarzeewierteelt, mechanisatie,
getijden- en golfenergie, visserij en schelpdieren. De stichting Noordzeeboerderij wil deze site samen met het bedrijfsleven en kennisinstituten opbouwen. Een unieke proeflocatie voor heel Europa, die ons land in staat stelt vele
exportproducten te ontwikkelen.

Effecten van zeewierteelt
Een hectare zeewier neemt per jaar ongeveer 600 kilo
stikstof op en 40 kilo fosfor, het meest in de winter en
het voorjaar. Een oppervlak van 400 km2 haalt 24 duizend ton stikstof (ofwel ongeveer 100 duizend ton
nitraat) uit het zeemilieu. Zeewierteelt helpt dus de
nitraatdoelstelling te realiseren. Het opgenomen
fosfaat (1600 ton) kan worden teruggewonnen en
draagt bij aan een oplossing voor het opraken van de
eindige voorraad aan beschikbaar fosfor voor
landbouwdoeleinden.

Export van beleid

Minder tastbaar, maar evengoed interessant is de innovatie
in beleidsprocessen als gevolg van het puzzelen met de
beperkte ecologische en economische ruimte op de
Noordzee. De ondersteunende modellen en instrumenten
die hiervoor zijn en worden gemaakt, hebben de belangstelling gewekt van Australië, Engeland, Duitsland, Bulgarije,
IJsland, andere landen rond de Oostzee, Amerika en Malta.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de Maritime Spatial Challenge 2050
die IenM met de TU Delft, Deltares en Imares heeft ontwikkeld, met adviezen van ICES (International Council for
Exploration of the seas).

Geld voor innovatie?
Instrumenten voor MKB
op een rij
Het ‘MKB Innovatie Event’ van het Topconsortium
voor Kennis en Innovatie (TKI) Maritiem vond plaats
op de dag waarop de regeling MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) werd gepubliceerd.
Zo’n zestig maritieme MKB-bedrijven werden op 12
maart, heet van de naald, geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden om innovatie te
financieren.
http://www.scheepsbouw.nl/
of the Seas).
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Eric van den Eijnden, Dutch Expansion Capital:

‘De getijdenindustrie ontluikt’
‘We zien de Noordzee als een proeftuin om kennis en ervaring op te doen op het
gebied van getijdenenergie, zodat we die kunnen exporteren naar andere landen.
Nederland heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om waterbouw. Het
past helemaal in die lijn om getijdenexpertise te ontwikkelen’, zegt Eric van den
Eijnden, CEO van Dutch Expansion Capital (DEC). Dit fonds investeert onder
andere in de topsector Energie.
Van den Eijnden is optimistisch. Hij verwacht binnen vijf jaar (‘en waarschijnlijk nog sneller’) duidelijkheid te hebben over een getijdenpark op de
Noordzee, waar tientallen machines stroom leveren. Tegen die tijd is ook zeker of er toekomst zit in
getijdenenergie.
De ankers zijn gelicht

Eric van den Eijnden

Aan kennisopbouw over getijdenenergie wordt op
andere plaatsen in de wereld al gewerkt, zoals in
Frankrijk waar enkele getijdencentrales gepland
zijn. Nederland moet volgens Van den Eijnden dan
ook niet langer wachten, want dan raken we te ver
achter. ‘Individuele Nederlandse bedrijven zijn
hier nu mee bezig en dat is goed. De ankers zijn
gelicht, we komen op dreef. Een collectief of een
ontwikkelcentrum op de Noordzee zou de ontluikende industrie zeker versterken.’
Tarievenbeleid

Getijdenenergie kan alleen van de grond komen
als de overheid daaraan een belangrijke bijdrage
levert. In Frankrijk en Engeland heeft de overheid
door tarievenbeleid een impuls gegeven aan deze
vorm van energieopwekking. De Nederlandse
overheid doet volgens Van den Eijnden nog niet
genoeg. ‘Het is voor haar allemaal te nieuw. Het
energieakkoord richt zich vooral op windenergie,
puur omdat getijdenenergie nog onbekend is.’

denprojecten komen die zo goed mogelijk worden
uitgevoerd. ‘Op beide niveaus helpen we graag om
de industrie vorm te geven. We merken dat daar
vraag naar is. We ondersteunen bijvoorbeeld een
Franse turbinebouwer. Uit de hele wereld komen
verzoeken om niet alleen deze turbines te leveren,
maar ook een aannemer en een adviesbureau, het
complete pakket.’
Consortium

Turbinebouwers, ingenieursbureaus, aannemers
en energiemaatschappijen zijn voor DEC interessante partijen om initiatieven mee te ontwikkelen.
‘Energiemaatschappijen zetten zwaar in op windenergie, maar het zou aardig zijn als ze ook eens
budget zouden vrijmaken voor getijdenenergie.’
Op dit ogenblik werkt DEC met Nederlandse,
Duitse en Franse ondernemers aan een consortium voor het bieden op Franse concessies. Van
den Eijnden: ‘We hebben in die zin een aanzwengelende rol. Als het consortium werkt en de partijen kunnen een product neerzetten, dan rollen
we dat vervolgens uit over de rest van de wereld.’
Op 26 april moet het consortium een aanbieding
hebben neergelegd voor een getijdenpark voor de
Franse kust. ‘Krijgen we dat project toegewezen,
dan hebben we een heel mooi jaar.’

Compleet pakket

Van den Eijnden ziet het als zijn taak om er met zijn
bedrijf voor te zorgen dat er zoveel mogelijk getij-

Dennis van Schaardenburg, Informatiehuis Marien:

‘Polderen? Prima, maar dan wel op basis
van vrij toegankelijke gegevens’
‘Op de ruimte van de Noordzee worden ongelooflijk veel claims gelegd en dat zullen er
alleen maar méér worden. Ik kon op de conferentie soms niet goed achterhalen waar de
aangevoerde argumenten op waren gebaseerd. Basisdata en monitoringgegevens
zijn volgens mij van essentieel belang om
die duidelijkheid te verschaffen, zodat we de
juiste discussies over de juiste gebieden voeren’, zegt Dennis van Schaardenburg, kwartiermaker van het Informatiehuis Marien.
Van Schaardenburg: ‘Ik hoorde tijdens een discussie bijvoorbeeld een bestuurder van een
kustgemeente ontzettend veel argumenten
aandragen waarvan ik dacht: wat zijn nou feiten en wat is een mening? Ook in de discussies
over vernieuwende ideeën miste ik een transparante onderbouwing. Om die helderheid te
verschaffen, kunnen basisdata van het
Informatiehuis Marien vanzelfsprekend een
goede bijdrage leveren.’

Level playing field

Bijdrage aan Gebiedsagenda 2050

‘Een aantal malen werd geopperd dat we op zee
moeten
gaan
polderen’,
gaat
Van
Schaardenburg verder, ‘maar die gesprekken
moeten een goede basis hebben van openbare
monitoringgegevens. Wat zijn de feiten? Wat
hebben we gedaan en wat hebben we waar
geconstateerd? Partijen zouden die gegevens
met elkaar moeten delen, zodat je een level
playing field krijgt qua kennis. Een bijkomend
voordeel van de beschikbaarheid van meer
gegevens is de vermindering van de behoefte
aan monitoringonderzoek bij vergunningverlening voor kleinschalige pilots of activiteiten
op zee.’
De rijksoverheid geeft het goede voorbeeld
door in ieder geval haar informatie centraal te
gaan aanbieden, zodat het palet van data voor
iedereen op dezelfde wijze beschikbaar komt.

Wat Van Schaardenburg betreft gaat het bij de
informatie-uitwisseling niet alleen over trends
in de natuur en effecten van gebruik, maar bijvoorbeeld ook over de hoeveelheid energie die
uit een km2 zee kan worden gehaald en op
welke locaties. Dat soort informatie is nog erg
fragmentarisch en moeilijk te achterhalen.
‘Dat komt misschien ook wel doordat de focus
ligt op het halen van de duurzaamheidsdoelen
voor de korte termijn en daarmee op windenergie. De overige sectoren die innovatief
bezig zijn, komen minder in beeld. De
Gebiedsagenda 2050 zou daar voldoende aandacht aan moeten besteden. Het Informatiehuis
Marien draagt met zijn kennis en producten
graag bij aan de verdere ontwikkeling van deze
gebiedsagenda!’
Voor meer informatie:

http://www.informatiehuismarien.nl/

De IDON nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee heeft
als doel u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van beleid en beheer op de Noordzee.
De Nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. Het blad
wordt verspreid binnen de betrokken ministeries en
sectoren. Aan geïnteresseerden wordt de nieuwsbrief
op aanvraag gratis toegezonden. Overname van artikelen is toegestaan onder bronvermelding. Voor illustraties en foto’s is wel toestemming nodig. Gratis exemplaren zijn bij het redactieadres verkrijgbaar.
Een digitale versie van de nieuwsbrief kunt u vinden op
www.noordzeeloket.nl
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Noordzeeloket
Meerdere ministeries hebben iets te zeggen over de
Noordzee. Voor bedrijven en organisaties die iets ondernemen op de Noordzee is het dan ook niet altijd even
gemakkelijk om een antwoord te vinden op vragen aan de
overheid. De overheid wil hen daarbij beter van dienst zijn
met het Noordzeeloket. Het loket beantwoordt vragen
over onderwerpen als windenergie, scheepvaart, beroepsvisserij, olie-en gaswinning, baggeren, zandwinning,
milieu of recreatie. Ook voor geheel nieuwe initiatieven is
het loket de aangewezen vraagbaak. Vraagstellers krijgen
z.s.m. antwoord of worden rechtstreeks doorverwezen
naar de juiste contactpersoon binnen de overheid.
Veel antwoorden zijn ook te vinden op www.noordzeeloket.nl. Op deze website staat onder meer informatie over
beleid, wet- en regelgeving, activiteiten en ondernemen
op zee, natuur en milieu, ruimtegebruik en relevante
maatschappelijke en overheidsorganisaties. Bovendien is
er een link naar www.noordzeeatlas.nl. Deze site bevat
kaarten met gegevens die betrekking hebben op het
watersysteem, gebruik, beleid en beheer van de Noordzee.
Noordzeeloket
Telefoon 0900 - 666 73 93
(24/7 bereikbaar)
www.noordzeeloket.nl
noordzeeloket@rws.nl

