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GEBIEDSAGENDA



Doel van de
bijeenkomst

•	 	Delen	van	de	Noordzee	inzichten	
in	de	economische	kansen:	Blue	
Growth	studie	Ecorys

•	 	Noordzee	als	thuismarkt	en	
exportmarkt

•	 	Omzetten	concept	visie,	ambitie	
en	opgaven	naar	concreet	
maatregelen	en	actieprogramma	
voor	de	Noordzee	2050

•	 	Zaken	doen:	wie	met	wie	werkt	
aan	wat?

•	 	Vaststellen	“blinde	vlekken”	die	
voor	de	Gebiedsagenda	nog	
moeten	worden	ingekleurd

Huiswerk
•	 	Check	de	presentaties	http://

www.noordzeedagen.nl/nl/
noordzeedagen/Presentaties.htm	

	
•	 	Denk	na	over	met	wie	je	zaken	

wilt	doen	in	de	uitwerking	van	de	
gebiedsagenda

	
•	 	Bekijk	het	conceptpakket	aan	

maatregelen	en	acties	+	vul	die	
aan

Programma

12.30 –	ontvangst

13:00-15:30 uur

•	 	Presentatie	Ecorys	–	Blue	Growth	
studie	kansen	voor	de	Noordzee	
(Johan	Gille/Mafred	Wienhoven)

•	 	Toelichting	stand	van	zaken	
Gebiedsagenda	Noordzee	
benaderd	vanuit	de	BCG	matrix	
en	een	sneak-preview	op	concept	
geïntegreerde	Noordzee	visie	
2050	(Lodewijk	Abspoel)

•	 Volksvermaak:	Noordzeefilm
	
•	 Afronden	kaarten

•	 	Vismarkt	:	zakelijk	daten	–	de	
maatregelen	en	acties	op	de	kaart

15:30-16:30 uur

•	 	Visserspraatjes:	vooruitblik	
Noordzeecongres	en	tijd	om	te	
netwerken

Vergeet	niet	om		uiterlijk	27	februari	
advertenties	voor	de	Noordzeecon-
greskrant	in	te	sturen	naar	het	e-
mailadres:	mail@must.nl	
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Maatregelen/acties om aan 
te vullen, SMART te maken en 
om namen en rugnummers 
aan te koppelen. 

Aanscherpen 
en aanvullen in 
werksessie Ge-
biedsagenda 26 
februari 
1.	 		Versterken	natuur:	buil-

ding	with	nature
1.1	 	Bouwen	aan	de	natuur	

naast	natuur	als	rand-
voorwaarde	en	als	“hin-
dermacht”	(juridisch/
maatschappelijk	draag-
vlak/politiek)

1.2	 	Ecoshape	en	klimaat-
adaptatie	door	bedrij-
ven

1.3	 	Beter	benutten	van	
de	Noordzee	kan	mo-
gelijk	ten	koste	gaan	
van	natuurlijke	kwa-
liteit	(cumulatie	van	
druk),	hoe	kunnen	we	
dat	aanpakken:	markt	
helpen	bij	het	uitvoeren	
van	activiteiten	met	
minder	impact	en	daar	
stimulans	aan	geven	en	
zoeken	naar	en	expliciet	
maken	van	die	functies	
die	wel	kunnen	in	gebie-
den	met	beschermings-
status	voor	habitats	en/
of	vogels.

2	 	Energietransitie	op	zee
2.1	 	Onderzoek	EZ/IenM	+	

markt	aanboren	poten-
tie	elektriciteit	uit	water	
(nationaal/export)

2.2	 	Samen	met	de	industrie	
de	businesscase	voor	
splitconnectie	(intercon-
nectie	gecombineerd	
met	elektriciteitsopwek-
king)	ontwikkelen	en	
inbrengen	in	het	North	

Sea	Countries	Offshore	
Grid	Initiative

2.3	 	Werkeiland	op	zee	voor	
windenergie	(stopcon-
tact	en	operations	&	
maintenance)

2.4	 	De	toekomst	van	CCS	
en	power	to	gas	nader	
beschouwd	(oproep	EZ)

2.5	 	Olie-	en	gaswinning	op	
de	Noordzee	–	ontwik-
kelingen	kleine	velden	

3.	 	Meervoudig	gebruik	van	
beschikbare	ruimte

3.1	 	Maatschappelijke	Kos-
ten-Batenanalyse	over	
integrale	ontwikkeling	
van	energieparken	op	
zee,	functiecombinaties,	
bijvoorbeeld	windpar-
ken	en	aqua-/maricul-
tuur

3.2	 	Feitenonderzoek	naar	
de	kansen	in	de	diverse	
aangewezen	en	aan	te	
wijzen	windenergiege-
bieden

3.3	 	Kansen	binnen	Natura	
2000-gebieden	voor	me-
degebruik

4.	 	Verbinden	van	zee	en	
land	(incl.	cultureel	
erfgoed,	toerisme/recre-
atie)

4.1	 	Herijking	nationaal	
beleid	voor	recreatie	en	
toerisme	op	zee	en	aan	
de	kust

4.2	 	Governance:	samenwer-
king	overheidslagen

5.	 	Export:	proeftuin	
Noordzee	voor	nationa-
le	behoeften	en	export	
beleid

5.1	 	Cross-overs	identifice-
ren	in	de	gouden	vier-
hoek	(met	name	NGO’s	
kunnen	een	interessan-
te	rol	spelen)

5.2	 	Verbinden	van	bedrij-
ven:	topsectoren	cross-
sectoraal	aan	het	werk	
zetten

5.3	 	Experimenteer-	en	sti-
muleringsbeleid	afstem-
men	op	kansen	op	zee

6.	 	Grip	op	cumulatie	van	
effecten	(natuur,	eco-
systeemdiensten	en	
veiligheid)

6.1	 	Nederlandse	exper-
tise	samenbrengen	en	
duidelijk	kiezen	om	in	
internationaal	speelveld	
(mede)	de	lead	nemen:	
OSPAR/ICES/EU

6.2	 	Studie	veiligheid	bij	hot-
spots	kruisend	verkeer	
vaste	locaties	op	zee	

7.	 	Matrix	–	doorsnijden	Sa-
menwerking	stimuleren	
(nationaal	en	internatio-
naal)	

7.1			Samenwerkingsverband	
topsectoren	voor	de	
Noordzee	(Water/Ener-
gie/Agro/Logistiek/Bio-
Tech)

7.2	 	Verbinding	met	North	
Sea	Commission	(sa-
menwerkingsverband	
regio’s)

8.	 	Scheepvaart:	gezamen-
lijk	onderzoek	door	de	
Noordzee	oeverstaten

8.1	 	Kennisleemten	opvullen	
over	de	potentie	van	de	
noordelijke	doorvaart	
(Willem	Barentsz	route),	

8.2	 	De	verwachte	ontwik-
kelingen	van	de	scheep-
vaart	op	de	Noordzee	
in	relatie	tot	offshore	
windparken	modelleren	
t.b.v.	veiligheid	en	eco-
logie

8.3	 Enhanced	navigation

9.	 Europa
9.1	 	Inzet	op	interne	markt	

voor	hernieuwbare	
energie	en	een	Noord-
zeedoelstelling

9.2	 	Natuur	op	Noordzeeni-
veau	beschermen
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Deelnemers

Voor	deze	bijeenkomst	zijn	uitge-
nodigd	alle	deelnemers	aan	onze	
sessies	in	2013/2014	aangevuld	met	
namen	van	personen	met	wie	we	
een	link	hebben	rond	de	Noordzee.	
Jullie	zijn	allemaal	weer	van	harte	
uitgenodigd	en	neem	gerust	nog	
iemand	mee!	

De	locatie	hebben	we	op	jullie	komst	
aangepast	en	de	zakelijke	setting	
aangepast:	we	hopen	dat	jullie	mas-
saal	aanwezig	zullen	zijn.	Vanwege	
catering	graag	RSVP	via	yasin.kes-
kin@minienm.nl	

Vervolg

13	maart	Noordzeecongres

Productieteam
Jeroen	Vis,	Lodewijk	Abspoel,	Ro-
bert	Smaak,	Yasin	Keskin,	Paul	van	
Hemert	(/Pauline	van	den	Broeke),	
Eelco	Koolhaas,	Marleen	Wijnstok,	
Wim	van	Urk,	Pieter	Jannink	en	Se-
bastian	van	Berkel,	Johan	Gille	en	
Manfred	van	Wienhoven

Contact
Jeroen	Vis	(0648131339)
Lodewijk	Abspoel	(0623430869)
Yasin	Keskin	(0615359464)
Marleen	Wijnstok	(0648138362)
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