
Noordzee 2030 – Nieuwsbrief Juli

Terugkoppeling werksessie 21 juni
In de ochtend van 21 juni 2018 vond een werksessie Noordzee Strategie 2030 plaats met de partijen
rondom de strategische opgave van de balans in de driehoek energie-voedsel-natuur in relatie tot ander
gebruik en land. De belangrijkste criteria voor de beoordeling van de nog te ontwikkelen
beleidsvarianten werden geïnventariseerd.  Aan de hand van deze criteria kunnen integrale afwegingen
binnen beleidsvarianten gemaakt worden.

De volgende afwegingscriteria kwamen naar voren:

Natuur:
Bijdrage aan de instandhouding
KRM/VHR/OSPAR
Effecten bovenwaternatuur
Effecten Onderwaternatuur
Effecten beschermd gebied N2000 of KRM

Voedsel Economie
Opbrengsten visserij in specifieke gebieden
Potentiële opbrengst aquacultuur
Werkgelegenheidsaspecten verbonden met een
activiteit
Maatschappelijke toegevoegde waarde
(plantaardige eiwitten voor dierlijke eiwitten
bijv.)

Energie Economie
Doelstelling Windenergie
Kosten/baten windenergie
Doelstelling Brede Energiemix

Kosten/baten energiemix
Maatschapelijk toegevoegde waarde
(vermindering CO2 bijv.)

Veiligheid
Synergie/hinder tussen activiteiten
Veiligheid Scheepvaart
Veiligheid kwetsbare objecten

Integrale (ruimtelijke) aspecten
Efficiënt ruimtegebruik
Relatie land-zee

Kunnen/willen
Kwalitatieve beoordeling governance inspanning

Noordzee Dialoogmiddag 21 juni

In de middag van 21 juni vond een Noordzeedialoog plaats. Tijdens deze sessie werden de hoofdlijnen
van de Strategische Agenda Noordzee 2030 en het Uitvoeringsprogramma in wording gepresenteerd aan
een brede groep van belanghebbenden.  Vervolgens werd er aan de hand van de drie strategische
opgaven van Noordzee 2030 feedback gegeven: 1. Het bereiken van een gezonde zee met een duurzaam
en verantwoord gebruik, 2. het in balans realiseren van de energietransitie, natuurherstel en
voedseltransitie en 3. Een innovatie en concurrerende Blauwe Economie. Daarnaast was er een extra
deelsessie over kennis. In alle groepen bleek meer behoefte aan kennis en het bundelen van alle kennis
die er al is.  Ook werd de behoefte kenbaar gemaakt naar een meer concretere volgende stap. Deze en



de andere opbrengst van de dialoogsessie zijn meegenomen in de voorbereiding op de werksessie van
12 juli. Benieuwd naar de uitgebreidere oogst van de dag? Mail naar marije.ploeg@rhdhv.com en u krijgt
de oogst toegestuurd.

Volgende sessie op 12 juli
De volgende maandelijkse werksessie rondom opgave 2 (balans energie-natuur-voedsel) komt al snel
dichterbij. Op 12 juli wordt de in de kleine groep van projectteam leden en direct belanghebbenden de
volgende stap gezet.


