
Onderlinge afstemming van activiteiten van nationaal belang

Activiteit van nationaal 
belang

Randvoorwaarde

Scheepvaart In verkeersscheidingsstelsels, diepwaterroutes, ankergebieden, precautionary area’s en clearways gaat 
scheepvaart vóór ander gebruik. 

Mijnbouwinstallaties en andere permanente individuele bouwwerken worden uit 
veiligheidsoverwegingen binnen scheepvaartroutes en binnen een zone van 500 meter aan 
weerszijden van deze scheepvaartroutes niet toegestaan.

Olie- en gaswinning Het potentieel aan olie- en gasvoorraden inclusief de ‘kleine velden’ wordt zoveel mogelijk benut. 

Binnen een veiligheidszone van 500 meter rond een mijnbouwplatform is scheepvaart of ander 
gebruik niet toegestaan.

Voor mijnbouwplatforms met een helikopterdek is het vertrekpunt een obstakelvrije zone van 5 
NM rondom het platform, om onder alle weersomstandigheden veilig helikopterverkeer vanen 
naar het platform te garanderen. In specifieke situaties wordt, door toepassing van het 
ontwerpproces: afstand tussen mijnbouwlocaties en windparken bezien of een maatwerkoplossing 
mogelijk is.

In principe dienen nieuwe leidingen voorkeurtracés te gebruiken bij doorsnijding van de 
zandwinzone.

CO2-opslag Het potentieel aan lege olie- en gasvelden en aan (voor CO2-opslag geschikte) aquifers wordt zoveel 
mogelijk benut. 

Binnen een veiligheidszone van 500 meter rond een platform met installatie voor CO2-opslag is 
scheepvaart of ander gebruik niet toegestaan.

In principe dienen nieuwe leidingen voorkeurtracés te gebruiken bij doorsnijding van de 
zandwinzone).

Opwekking van duurzame 
(wind)energie

Het gebruik van de Noordzee ten behoeve van de opwekking van duurzame (wind)energie in 
aangewezen gebieden gaat vóór ander gebruik. 
vIn de aangewezen windenergiegebieden wordt gestreefd naar (vroegtijdige) afstemming tussen 
het (toekomstig) gebruik van het gebied ten behoeve van enerzijds windenergie en anderzijds 
(toekomstige) olie- en gaswinning. Afstemming tussen windenergie en olie- en gaswinning is 
maatwerk. 

Bij de uitgifte van kavels (ronde 3) is het ontwerpproces: afstand tussen mijnbouwlocaties en 
windparken van toepassing. Afstemming met de medegebruiker kan leiden tot een gewijzigde 
lay-out van het windturbinepark. 

In een windpark en een veiligheidszone van 500 meter rondom het park is geen scheepvaart 
toegestaan. De intentie is om operationele windparken onder voorwaarden open te stellen. 

Bij de aanwijzing van windenergiegebieden is het ontwerpcriterium: afstand tussen 
scheepvaartroutes en windparken van toepassing. 

Voor de afstand tussen kabels en windparken op zee geldt in principe een onderhoudszone van 
maximaal 500 m voor elektriciteitskabels en leidingen en maximaal 750 m voor telecomkabels. 

In principe moeten nieuwe kabels voorkeurtracés gebruiken bij doorsnijding van de zandwinzone

Zandwinning Winning van zand voor kustverdediging en ophoging heeft voorrang in de reserveringszone tussen 
de doorgaande NAP-20 m dieptelijn en de grens van de 12-mijlszone.

In principe moeten nieuwe kabels en leidingen voorkeurtracés gebruiken bij doorsnijding van de 
zandwinzone.

Buiten de 12-mijlszone gaan bij ‘stapeling’ andere activiteiten van nationaal belang boven die van 
zandwinning.

Landwaarts van de doorgaande NAP-20 m dieptelijn mag geen zandwinning plaatsvinden. 
Uitzondering daarop vormt in beginsel winning uit vaargeulen, het aanleggen van overslagputten, 
winning waarbij het verwijderen van oppervlaktedelfstoffen uit de winlocatie bijdraagt aan de 
kustverdediging en het in oorspronkelijke staat brengen van de zeebodem van voormalige 
stortgebieden.

Defensie In defensiegebieden wordt medegebruik toegestaan voor zover dit is te verenigen met de 
oefeningen daar. In eerste instantie oordeelt de minister van Defensie hierover.


