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Beste betrokkene bij de Noordzee,

Deze zomer hebben we hard doorgewerkt aan de Strategische Agenda en Uitvoeringsprogramma
Noordzee 2030. We hebben meerdere werksessies en kennistafels gehouden en een quickscan over
mogelijke beleidsvarianten voor de ruimtekaart 2030 is in de maak. Een eerste werkversie van de
Strategische Agenda is gereed. In de interdepartementale samenwerking en in het overleg met
stakeholders zijn verbeteringen doorgevoerd. Kortom: we hebben een paar grote stappen gezet waar wij
u graag van  op de hoogte brengen.

Werksessies juli en september
Op 12 juli en 20 september hebben twee werksessies plaatsgevonden met stakeholders. Tijdens deze
werksessies en in een schriftelijke commentaarronde zijn reacties verzameld op de hoofdlijnen van de
Strategische Agenda. Deze werksessies zijn uitermate vruchtbaar geweest. Zij hebben er mede voor
gezorgd dat belangrijke onderdelen van de Strategische Agenda zijn verbeterd en aangescherpt. Langs
deze weg nog eens onze waardering voor uw vele actieve bijdragen daaraan.

Concept Strategische Agenda “Versie 0” en Quickscan
Het resultaat is dat op dit moment een eerste conceptversie klaar is (“versie 0”)(er is toch al een versie
1?). De hoofdlijnen van de belangrijkste ruimtelijke beleidsafwegingen zoals beschreven in de
Strategische Agenda zijn eind augustus tijdens een quickscansessie door experts van verschillende
ministeries -aangevuld met externe deskundigen- tegen het licht gehouden. Dit is gebeurd aan de hand
van een beoordelingskader die tijdens  de werksessie met stakeholders op 21 juni is besproken. Zo
hebben we inzicht verkregen in verschillen in effecten van een aantal opties. Dit leverde ook informatie
op over benodigd nader onderzoek. De resultaten worden op dit moment nader uitgediept in een
onderzoeksrapport, waarbij wederom stakeholders zullen worden betrokken. De uitkomsten van de
quickscan moet het gezamenlijk vetrekpunt van feiten en nadere onderzoeksvragen worden, voor de
‘echte’ maatschappelijke kosten-baten analyse van ruimtelijke beleidsvarianten die komend jaar zal
plaatsvinden.

Planning Noordzee2030
Het werken aan de Strategische Agenda heeft duidelijker gemaakt dat een overlap is ontstaan met de
uitwerking van het Klimaatakkoord (ik zou hier ook de samenloop met de NOVI noemen). Op dit moment
zijn we aan de slag met de mensen van de klimaattafels om te zien hoe we deze twee dynamische
processen beter op elkaar kunnen aansluiten. Dit heeft ook consequenties voor de planning van de
afronding van de Strategische Agenda en het Uitvoeringsprogramma.

Noordzee-Matinee
Het is misschien nog te vroeg om het een eindejaarsborrel te noemen, maar op 29 november
organiseren wij een Noordzee-matinee (een informele bijeenkomst dus) om de huidige stand van zaken
met u, onze stakeholders, te delen. Daarbij zal apart aandacht worden besteed aan de vorderingen in



vervolgprojecten van de Routekaart Windenergie op Zee 2023. Ook zullen we de relatie bespreken met
de klimaattafel. Onder het genot van een drankje praten wij u bij vanaf 15:00 uur over Noordzee 2030.
Wij hopen velen van u daar te zien! De locatie en het programma wordt binnen enkele weken bekend
gemaakt.

Als er nog vragen zijn over proces of inhoud kunt u zich via onderstaand mailadres tot ons wenden. Wij
gaan ons de komende maanden voorbereiden op het eindschot in ons proces. Dat betekent dat we  een
aantal zaken nogmaals zullen doordenken en dat we vooral het contact  met het team van de Nationale
Omgevingsvisie en klimaattafel zullen aanhouden. Daarnaast is  het Overlegorgaan Infrastructuur en
Milieu inmiddels gestart met zijn adviseringstraject over de Strategische Agenda, onder leiding van de
heer Jacques Wallage. Er is dus nog veel te doen en we rekenen op uw steun en op uw bijdragen!

Voor vragen: marije.ploeg@rhdhv.com
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