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Ontwikkelingen op de Noordzee
Om verantwoord om te gaan met de toenemende ruimtevraag - vanuit de drie strategische opgaven (duurzame
energievoorziening, robuuste natuur, en toekomstbestendige voedselvoorziening; zie figuur 1) en hun interactie
met andere activiteiten op de Noordzee (o.a. scheepvaart, recreatie en zandwinning) - werkt de Rijksoverheid
met een interdepartementaal team aan het proces en de organisatie rondom de totstandkoming van een
Strategische Agenda en een Uitvoeringsprogramma voor de periode 2018 – 2030. Naast deze focus op dit
ruimtelijk complexe  vraagstuk zal de Strategische Agenda ook de richtingen bevatten voor een duurzame groei
van de “blauwe economie” en het bereiken van een gezonde zee. Strategische beleidskeuzes voor de Noordzee
tot 2030 dienen in 2019 te worden opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), de context waarbinnen
de beleidskeuzes, het ruimtelijk afwegingskader en uitvoeringsprogramma voor geheel Nederland zijn beslag zal
krijgen.

Figuur 1. De driehoek: balans tussen de drie strategische opgaven en andere activiteiten op de Noordzee

Joint fact finding met vertegenwoordigers van belanghebbenden
Het totstandkomingsproces is een participatief proces waarbij het projectteam samen wil optrekken met de
gebruikers en belanghebbenden bij de Noordzee. Deze nieuwsbrief bevat een kort en bondig overzicht over de
laatste stand van zaken en de planning tot aan de zomer.

PBL-scenario studie
Afgelopen januari heeft het Planbureau Voor de Leefomgeving (PBL) de scenariostudie ‘De toekomst van de
Noordzee’ uitgebracht. De studie is tot stand gekomen in het kader van het strategisch ontwikkelingsproces
Noordzee 2030 en is een goed voorbeeld van joint fact finding, waarbij de inbreng van stakeholders en de
wisselwerking met de Noordzee 2030 tafels bijgedragen hebben aan de totstandkoming. Met deze studie
verkent het PBL de ruimtelijke en ecologische effecten van plausibele activiteiten op de Noordzee tussen nu en
2050 op natuur, energietransitie en voedselvoorziening (visserij en aquacultuur). Vier scenario’s geven een
breed palet van de mogelijke ruimtelijke en ecologische gevolgen. Hierbij gaat het niet alleen om de ambities
om de klimaatverandering te beperken, maar ook om sectoren als de visserij, de scheepvaart en de zandwinning
te verduurzamen. Het rapport is te raadplegen via http://www.pbl.nl/publicaties/de-toekomst-van-de-
noordzee).



Publieke consultatie Milieutoestand Noordzee afgerond
Op 12 april is de publieke consultatie over de actualisatie van de Mariene Strategie deel 1 afgerond. Dit rapport
geeft invulling aan de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Het omvat de beoordeling van de
huidige toestand van de ecologie en milieu van de Noordzee voor 2018, op basis waarvan het Kabinet
voorstellen doet voor een actualisatie van de doelstellingen om de goede milieutoestand te bereiken. Mariene
Strategie deel 1 bevat de kaders voor een gezonde Noordzee en duurzaam gebruik en daarbij behorende
opgaven voor beleid en kennisontwikkeling. Daarmee is het een belangrijke bouwsteen voor de
Noordzeestrategie 2030. Er zijn tijdens de publieke consultatie zienswijzen ontvangen van Stichting de
Noordzee, Wereldnatuurfonds, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Visned, Plastic Soup Foundation en
een individuele burger. Naar aanleiding hiervan zal de Mariene Strategie deel 1 samen met de Nota Antwoord
op de ontvangen zienswijzen, voor deze zomer aan de Tweede Kamer worden aangeboden

Dialoogbijeenkomst 19 maart
Op 19 maart heeft een dialoogbijeenkomst met stakeholders plaatsgevonden bij Rijkswaterstaat in Utrecht. In
een aantal parallelsessies hebben stakeholders kernvragen, kansen en belemmeringen besproken rondom het
combineren en ordenen van gebruiksfuncties op de Noordzee. Een verslag van deze bijeenkomst is beschikbaar
bij Niels.Tijhuis@rhdhv.com.

Op basis van de opbrengst van deze sessie hebben we focus aangebracht en een aantal kernvragen nader
uitgewerkt. Vervolgens hebben we deze in ruimtelijk perspectief geplaatst.

Werksessie 17 april over de ruimtekaart Noordzee
De kaartbeelden uit de dialoogbijeenkomst van 19 maart zijn tijdens een werksessie op 17 april voorgelegd aan
een selecte groep stakeholders die direct betrokken zijn bij een aantal belangrijke ruimtelijke dilemma’s en
afwegingen. Gezamenlijk hebben we stil gestaan bij o.a.:
- Welke kennis en feiten zijn nog nodig om afwegingen te maken binnen de ‘driehoek’ energie-natuur-voedsel?
- Wat weten we over de ecologische grenzen van de Noordzee?
- Welke ruimtelijke afwegingen moeten worden gemaakt met betrekking tot land-zee relaties
(denk aan elektrificatie-scenario’s ,de gevolgen van de aanlanding, aansluiting bij ruimtelijke economische
perspectief van verschillende regio’s)?
- Welke afwegingen moeten gemaakt worden rondom medegebruik/meervoudig gebruik in de kustzone?

Hoe nu verder?
De komende weken wordt aan de verschillende tafels (natuur, voedsel, energie, ruimte, pilots, kennisagenda)
gewerkt aan het uitwerken van de bouwstenen (urgentie, ontwikkelingen, mogelijke beleidsopties) die nodig
zijn voor de ontwikkeling van beleidsvarianten.

Op 24 mei organiseren we weer een werksessie waarvoor we weer gericht een aantal stakeholders zullen
uitnodigen om mee te denken over de mogelijke beleidsvarianten. Op basis van deze sessie worden de concept-
beleidsopties en scenario’s uitgewerkt in een concept strategie en uitvoeringsprogramma.  De resultaten zullen
we op een brede dialoogbijeenkomst op 21 juni een laatste keer voorleggen aan een brede groep betrokkenen
rondom de Noordzee. Hierover ontvangt u ruim van tevoren meer informatie.

Het proces en de organisatie rondom de totstandkoming van de Strategische Agenda Noordzee 2030 en
Uitvoeringsprogramma voor de komende maanden tot aan augustus staan gevisualiseerd in figuur 2.



Figuur 2. Procesplanning

Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar
Niels.Tijhuis@rhdhv.com.

Met vriendelijke groet,

Wim van Urk & Ton IJlstra,

Projectleiders Noordzee 2030


