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Slim verbinden van opgaven
De wereldwijde behoefte aan schoon water, voedsel en energie zal de komende decennia exponentieel
stijgen. Hoe zorgen we in de toekomst voor genoeg en duurzaam geproduceerd water, voedsel én energie?
Wat betekent het maken van ruimte voor energieproductie, voor voedselproductie en waterhuishouding?
Wat betekent droogte eigenlijk voor energievoorziening? Zo een drietal vragen waarin water, voedsel en
energie met elkaar verbonden zijn. Die verbindingen en afhankelijkheden vormen de water-voedselenergie-‘nexus’. Het zijn problemen die we vaak proberen op te lossen met manieren die we al kennen: als
waterprobleem, als energieprobleem of als voedselprobleem. Binnen het werkprogramma van
de Toekomstagenda loopt binnen Provincie Zuid-Holland op dit moment een toekomstonderzoek naar de
samenhang tussen wateropgaven, voedselopgaven en energieopgaven (Wa-V-En). Tijdens dit onderzoek
gaan we op zoek naar slimme oplossingen waarbij deze opgaven in samenhang bekeken worden.
Meer informatie: www.zuid-holland.nl/wavennexus
Je kunt ook direct contact opnemen:
Jeroen van Schaick j.van.schaick@pzh.nl of Jasper Dijkema j.dijkema@pzh.nl

Drukte in de Nexus op de Noordzee
Het dringt langzaam door op het vasteland: de Noordzee is steeds voller aan het worden. Vooral door
nieuwe initiatieven voor windenergie wordt nu versneld zichtbaar dat verschillende gebruikers van de
Noordzee elkaar steeds meer in de weg zitten. Natuur en visserij staan onder druk en internationale
vaarroutes komen in het gedrang. Tegelijkertijd staan er nieuwe initiatiefnemers op die zoeken naar
combinatiemogelijkheden, naar mogelijke afweging of uitruil van belangen en naar de noodzakelijke kennis
en kennisuitwisseling om tot keuzes op de Noordzee te komen waarin we water-, voedsel-, energie- en
ecologie-opgaven en – belangen slim verknopen. Er is zelfs een Burgemeester van Jouw Noordzee.

Keuzes op de Noordzee raken direct het vasteland. Ontwikkelingen op de Noordzee kun je deels zien vanaf
het vasteland, er zijn ‘stekkers’ nodig die nieuwe stroom van zee naar land vervoeren, vissers hebben hun
basis in havens en voor innovatieve initiatieven op de Noordzee is ook een basis op het vasteland. ZuidHolland heeft een lange Noordzee-kust en veel van de kennis en investeringen op de Noordzee hebben
hun basis in de provincie Zuid-Holland. Er ontstaan voor Zuid-Hollandse inwoners en bedrijven nieuwe
kansen bij de ontwikkeling van de Noordzee, maar er wordt met argusogen gekeken naar ontwikkelingen
die het collectief positieve gevoel over de Nederlandse kust zouden kunnen aantasten. De provincie heeft
dan ook een Strategische Agenda Kust.
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Het gesprek over de drukte op de Noordzee is urgent en actueel. In dezelfde week dat we vanuit provincie
Zuid-Holland een toekomstdialoog organiseren over de water-voedsel-energie-nexus op de Noordzee komt
het ‘onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee’ in een stroomversnelling. Het kabinet maakt 200 miljoen
euro vrij. Een akkoord over verbinden en uitruilen van belangen van vissers, (wind)energiesector, natuur en
scheepvaart is dichterbij dan ooit. Tegelijkertijd wordt door vier ministeries het startschot gegeven voor het
nationale programma Noordzee 2022-2027. Er wordt voortgebouwd op het besef dat een integrale strategie
op de Noordzee noodzakelijk is. De basis daarvoor is door vier ministeries gelegd in de Noordzeestrategie
2030 uit 2018. Het Planbureau voor de Leefomgeving bracht in 2018 ook al een scenariostudie voor de
Noordzee uit.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving: Scenario’s ruimtegebruik op de Noordzee
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Uit: Onderhandelaarsakkoord Noordzeeoverleg 10 februari 2020
De Noordzee is een van de meest intensief gebruikte zeeën ter wereld en het wordt er nog drukker. Het is
een waardevol en kwetsbaar ecosysteem en een bron van voedsel voor mens en dier. Het heeft daarnaast
grote economische betekenis. Er liggen druk bevaren scheepvaartroutes. Er is recreatief gebruik. De
marine en luchtmacht oefenen er. Op de Noordzee wordt olie, gas, zand en windenergie gewonnen.
Daarnaast is de Noordzee belangrijk voor de leefbaarheid van kustgebieden en visserijregio’s.
Tegelijkertijd heeft klimaatverandering invloed op het ecosysteem van de Noordzee en de gevolgen
daarvan zijn inmiddels nadrukkelijk merkbaar. Klimaatverandering is niet alleen een mondiaal vraagstuk,
maar alle aspecten ervan treden ook bij ons voor de deur, op de Noordzee, op. Bijvoorbeeld opwarming,
verzuring, zeespiegelstijging, zuurstofloosheid, de opmars van invasieve soorten en veranderende
verspreiding van visbestanden.
Fossiele brandstof wordt geleidelijk vervangen door schone, duurzame energie, zoals wind op zee. Voor de
Noordzee zal dat leiden tot een forse groei van het aantal windparken. Daarmee wordt een van de
noodzakelijke randvoorwaarden van het Klimaatakkoord en het Akkoord van Parijs vervuld: het maakt de
reductie van CO2 mede mogelijk. De aanleg en exploitatie van een groeiend aantal windparken zet de
spanning tussen functies, die al groot is, verder onder druk.

Opbrengst: provinciaal belang
Provinciale betrokkenheid
Deze toekomstdialoog Noordzee en kust heeft inzicht verschaft in de provinciale rol en betrokkenheid. Met
bevoegdheden in het kustgebied en tot 1 kilometer uit de kust heeft de Provincie een directe invloed op de
interactie tussen zee en land. Denk hierbij aan kustveiligheid, recreatie & toerisme, innovatieve projecten
(als b.v. de teelt van zeewier), havenactiviteiten en natuurbeheer. We geven hier sturing aan middels ons
waterveiligheidsbeleid, natuurbeleid en het provinciale ruimtelijk instrumentarium. Daarnaast geldt dat deze
activiteiten weer in verbinding staan met activiteiten verder uit op zee, zoals aanlandingspunten
windenergie op zee, beheer van windmolenparken, haven en visserijactiviteiten, zandwinning, recreatie
enzovoorts. De provincie is daarom gebaat bij een zorgvuldige omgang met de Noordzee, en zijn daarin
graag gesprekspartner.
Governance
De algemene reactie op het huidige initiatief van de Provincie om deze dialoog te organiseren is positief. Er
blijkt behoefte te bestaan aan overleg en samenwerking tussen verschillende partijen op regionaal niveau
die zich bezig houden met de zee-land-relatie. De Provincie zoekt daarom graag de verbinding. De
toenemende ruimtelijke druk laat daarvan ook de noodzaak zien, zo vertellen deelnemers aan de
toekomstdialoog; en met name waar het de kust raakt.
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Op Rijksniveau zitten we als provincie al met verschillende ministeries aan tafel met betrekking tot de
Noordzee. Voorbeelden zijn Ministerie van Binnenlandse Zaken (o.a. Kustpact,); Economische Zaken (Wind
op Zee); en Infrastructuur & Waterstaat (Programma Noordzee), Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (Natuurvisie Grote Wateren/Natura 2000), et cetera. Daarbij merken we vaak dat er niet
altijd goed wordt afgestemd op Rijksniveau. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor Ruimtelijke Ordening is
de Provincie vaak de eerste overheidslaag die deze verschillende activiteiten integraal en samenhangend
op het netvlies heeft.
Aangezien de Provincie is gebaat bij een zorgvuldige omgang met de Noordzee, geldt dit ook in groter
verband. Wij verwachten van het Rijk om ook met de andere omliggende landen rondom de Noordzee tot
passende afspraken en gebruik te komen. Met het oog op de komende Brexit wordt het belang enkel nog
groter. Daarnaast zijn wij als Provincie lid van de North Sea Commission (de kustregio’s rondom de
Noordzee). Als kustregio’s hebben wij belang bij goede afspraken aangezien het ons vaak ook direct raakt.

Perspectieven op de Noordzee
We trappen de toekomstdialoog af met een aantal verschillende perspectieven op de Noordzee. Het
bedrijfsleven en verschillende overheidslagen zijn zich aan het oriënteren op een nieuwe gezamenlijke
toekomst. Een aantal van hen doet verslag van hun proces.

“Ik hoor vanmiddag de term ‘nexus’ voor het eerst, maar
dat doe ik dus eigenlijk al een aantal jaar nu”
Praktisch experimenteren met oog voor opschaling: PosHYdon
René van der Meer werkt bij Neptune Energy en biedt een eerste perspectief op de Noordzee. Neptune
Energy is van oudsher een van de grote olie- en gasbedrijven op de Noordzee. Zij staan deze bijeenkomst
op het podium vanwege een nieuw pilotproject: PosHYdon. Neptune Energy integreert in dit project
energiesystemen van windenergie, aardgas en waterstof. Het bijzondere is dat er op grote schaal
geëxperimenteerd gaat worden met de productie van waterstof door elektrolyse van zeewater met behulp
van windenergie. Dit past in de koers naar groene waterstof1 zoals ook omarmd door de provincie ZuidHolland. Het project komt voort uit het Europese onderzoeksprogramma North Sea Energy.

1
Groene waterstof is waterstof geproduceerd via water-elektrolyse. Water (H2O) wordt in dit proces met elektriciteit gesplitst in
waterstof (H2) en zuurstof (O2). Met elektriciteit van hernieuwbare oorsprong, zoals wind of zon, is er sprake van groene
waterstof.
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Een project als dit loopt aan tegen hele praktische problemen. “Zo wil Neptune Energy de aardgasleidingen
gebruiken voor het transport van waterstof, maar zijn er wettelijk maximale normen voor de concentratie
waterstof in het gas. Er zal gesleuteld moeten worden aan de normen om transport mogelijk te maken.” De
ontmoeting tussen energiepartijen en vissers vond in het verleden met name plaats bij calamiteiten. Als
reactie op de BP-lekkage in 2010 in Mexico kwamen bijvoorbeeld alle disciplines, inclusief visserij, bij elkaar
om samen om tafel te zitten. Dat gaf uiteindelijk een nieuwe, positieve dynamiek. De verschillende
belanghebbenden op de Noordzee bouwen nu nog steeds door op die ervaring.

Bron: Burgemeester van Jouw Noordzee; kindertekeningen voor Jacques Wallage
Innovatiekansen op de Noordzee: Noordzeeboerderij, Campus@Sea
Ton Jonker (innovatiemanager van provincie Zuid-Holland) vertelt enthousiast over de mogelijkheid van het
kweken van zeewier aan de kust. Maar zijn toekomstperspectief voor innovatie reikt verder: “Voor de kust
gebeurt veel waar we als provincie mee te maken hebben of zullen krijgen. De dingen waarmee PZH op
land bezig is hebben vaak alles te maken met wat er op zee gebeurt: er zijn nog onbenutte mogelijkheden
voor integrale aanpak dus.” De locatie waar we deze toekomstdialoog houden, Campus@Sea middenin de
Scheveningse haven, is ook bedoeld om daar een slinger aan te geven. Het bij elkaar brengen van start
ups met gevestigde partijen binnen overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen is daarbij een van de
grootste uitdagingen.
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Stad aan de Noordzee
Een derde perspectief op de Noordzee is een stedelijk perspectief. Arno Segeren (gemeente Den Haag)
schetst hoe de stad zich nu tot de Noordzee verhoudt: toerisme en visserij zijn van oudsher de basis voor
de relatie tussen zee en land. Daar komt nu innovatie en maritiem-economische ontwikkeling in de breedte
bij. Samen met Ton Jonker heeft hij Campus@Sea gestart. De verschillende sectoren die bezig zijn op de
Noordzee kunnen veel meer met elkaar doen en voor elkaar betekenen. De afgelopen jaren zijn, o.a. met
behulp van EU-subsidie, al mooie dingen tot stand gekomen, bijvoorbeeld de Noordzeeboerderij en de
Prroeftuin op de Noordzee.
De drijfveer voor innovatie zoals we die op het land kennen, is op de Noordzee pas net op gang aan het
komen. “Er gebeurt op zee zo veel waar mensen op het land niet van weten. Land-mensen en de
Noordzee-mensen zouden meer met elkaar kunnen doen.” Arno vertelt dat ruimte aan land daarvoor een
belangrijke voorwaarde is. “Het blijvend reserveren van ruimte voor bedrijvigheid in Scheveningen vormt
een grote uitdaging, terwijl de druk voor meer woningbouw groeit.”
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Bron: Burgemeester van Jouw Noordzee; kindertekeningen voor Jacques Wallage

Ook op zee wordt het steeds drukker en is het reserveren van ruimte voor innovatie bij steeds meer
concurrerende ruimteclaims een uitdaging. Praktisch gaat het om vergunningen voor activiteiten; het
organiseren van experimenteerruimte, letterlijk en in regels; het bij elkaar brengen van partijen in
proeftuinen; en concreet, financieel en met menskracht, bijdragen aan innovatieve projecten zoals de
Noordzeeboerderij. Het meest trots is Arno op de relaties tussen bedrijven in de haven en de betrokkenheid
van de kennisinstellingen bij de activiteiten van de bedrijven. Afgelopen jaren is hard gebouwd aan een
goed netwerk tussen mensen. Ze kunnen elkaar bellen, en ze hebben elkaar ook nodig.
Nationale perspectieven geïntegreerd
Lodewijk Abspoel (Ministerie van Infrastructuur en Water) is bezig met maritiem beleid. De Noordzee heeft
veel verschillende belangen die allemaal ruimte claimen. Combinatie van functies komt voorlopig nog maar
mondjesmaat van de grond. Het zeewater wordt warmer en de biotoop verandert. Er is ruimte voor
natuurherstel nodig. Daarnaast is er ook een oplossing voor de visserij nodig. De visstanden lopen terug,
de ‘license to operate’ staat onder druk en moderne visserij vereist nieuwe investeringen die de oude
generatie ‘vissersmannen’ moeilijk kan opbrengen. De dialoog moet dus veel breder worden gevoerd dan
tot nu toe. Ministeries moeten en gaan nu ook met elkaar om tafel. Is bijvoorbeeld de koppeling van
windmolens, natuur en productie van bijvoorbeeld zeewier praktisch mogelijk? Hoe gaan kleine innovatieve
partijen en grote gevestigde belanghebbenden met elkaar in gesprek? Lodewijk ziet een politiek traject als
oplossing voor CO2-reductie, natuur én voor vissers.
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De noodzaak om locaties voor windenergie te realiseren maakt oplossing van deze uitdagingen urgent.
Ordening is daarom nodig. Eind 2019 en begin 2020 zijn er grote stappen gemaakt in de totstandkoming
van een akkoord tussen gebruikers van de Noordzee. Er ontstaat ruimte om duurzame energieopwekking
te realiseren, vissers op de Noordzee uit te kopen en de overblijvende vissers een goede basis te bieden,
de mogelijkheid voor meervoudig ruimtegebruik én herstel van de ecologie. De komende tijd werkt het Rijk
met verschillende departementen én belanghebbenden binnen het Nationaal Waterprogramma aan een
programma Noordzee: daarin worden plannen gemaakt voor de Noordzee en wordt de verbinding tussen
Noordzee en vasteland uitgediept.
Een community voor ‘blauwe’ praktijkkennis en innovaties
Werken aan een nieuwe toekomst voor de Noordzee gebeurt in samenwerking tussen onderzoek,
bedrijfsleven en overheid. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in 2018 de Community of
Practice multi-use Noordzee 2030 opgericht. Samen werken deelnemers aan het verbinden van kennis en
ontwikkeling van innovaties op en aan de Noordzee. Denk hierbij aan vraagstukken zoals regelgeving en
technische haalbaarheid op het gebied van ruimtelijke economische ontwikkeling, voedsel/visserij en
natuur. Bij het beantwoorden van de vraagstukken is multifunctionele inzetbaarheid en meervoudig gebruik
van de Noordzee een belangrijk uitgangspunt. Kennis en ervaring doen we op in pilots op de Noordzee,
waarin belanghebbenden samen ervaring opdoen. Zo is er op 13 maart een CoP-bijeenkomst over het
Programma Noordzee en Aan de slag met consortia. Laura Willemsens van RVO vertelt: “De parel van de
community is dat je ziet dat ondernemers elkaar vinden en met start ups aan de slag gaan.”
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Trends op de Noordzee: van jagen naar boeren
In de eerste ronde van de toekomstdialoog brengen we de trends op de Noordzee in beeld. In drie groepen
rondom voedsel, water en ecologie en energie kijken we eerst vanuit specifieke hoeken van de watervoedsel-energie-nexus. De rode draad van deze trends is wel dat we op de Noordzee gaan van een regime
dat draait om ‘jagen’ naar een regime dat draait om ‘boeren’: er is een trend naar het cultiveren van de
Noordzee – voor wind, teelten voor voedsel en een verschuiving van investeringen binnen de visserij naar
de offshore-sector en de visverwerking. We zijn daarvoor ook al begonnen met het verkavelen van de
ruimte. ‘Boeren’ zal ook ander ondernemerschap op de Noordzee vereisen dan we de afgelopen decennia
gewend zijn geweest. De ‘bodem’ onder dit systeem is een gezonde ecologie maar de trend is naar een
ecologie die minder in balans is. Wat de Noordzee bijzonder maakt is dat de belangen tussen de
aangrenzende landen nogal uiteen lopen voor visserij, energie, vaarroutes en natuur.
Voedsel

Water & ecologie

Jacht op proteïnerijk voedsel  eiwittransitie, zeewier

Druk op de ruimte

Meer oog voor lokaal

Meervoudig ruimtegebruik

Korte i.p.v. lange ketens

Verschuiving rollen: normaal bepaalt een kleine handvol

Co2 voetafdruk verkleinen

spelers wat er gebeurt (leuk dat PZH deze dag organiseert)

Van product, naar kennis en diensten
Afname visstand
Verschuiving vissoorten en vismigratie

Energie

Visserij hard getroffen

Waterstof

Aquacultuur verschuift naar land

Enorme toename ruimtegebruik voor windenergie

Aanlandplicht, bijvangst, windenergie, Brexit, pulse-visserij

Zoektocht naar meervoudig ruimtegebruik, maar is

Microplastics

moeizaam

Vissers verschuiven naar offshore

“Duurzame energiearmoede”: mensen betalen voor centrale

Vissers verschuiven naar visverwerking

energievoorziening, armeren blijven achter in transitie en
betalen hogere rekening.

Figuur- kernwoorden bij de trends voor de Noordzee
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Bron: Burgemeester van Jouw Noordzee; kindertekeningen voor Jacques Wallage

Kansen en schuurpunten
Kansen
De Noordzee-gemeenschap is al heel ver in nexus-bewustzijn en heeft daar eigen accenten in gelegd
(focus op ecologie in plaats van water, water als ruimte). Opvallend – zeker ten opzichte van andere
gebieden in Zuid-Holland - is dat de ruimtelijke nexus, de integratie van infrastructuren, nexus-governance
en geïntegreerde business development alle vier sterk zijn vertegenwoordigd in het debat. Niet voor niks is
er de afgelopen jaren over deze relatie onderhandeld tussen belanghebbenden en belangenbehartigers uit
verschillende sectoren. Tijdens de toekomstdialoog blijkt dat de provincie in de maatschappelijke en
bestuurlijke dialoog tot nu toe als partij wordt gemist. Van de provincie wordt verwacht dat zij belangen
integreert en de relatie tussen zee en land door ontwikkelt.
Het water van de Noordzee vormt geen plat vlak. Een van de kansen die wordt gesignaleerd is meer in
termen van 3D-ordening op de Noordzee te gaan denken. Dáár liggen ook de kansen voor meervoudig
ruimtegebruik. Praktisch betekent dat wel een uitdaging: zo moet een betonnen anker voor zeewiernetten
bijvoorbeeld niet bovenop kabels en leidingen in windparken of bij waterstofplatforms terecht gaan komen.
Opvallend in de bijeenkomst is hoe zowel bij bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen de
mogelijkheden van een CO2-heffing gezien worden. Het blijft natuurlijk de vraag hoe dat is als deze in detail
uitgewerkt zou worden. Een heel concreet voorbeeld is hoe dit versneld kansen zou kunnen scheppen voor

11/17

elektrificering in de scheepvaart en visserij. Het gaat er ook hier om dat overheden ervoor zorgen dat ze
met de juiste partijen aan tafel zitten: degene die het verschil kunnen én willen maken.
Tijdens de dialoog wordt ook gesproken over de durf om te investeren. Er komen op de Noordzee grote
veranderingen aan. Dat vraagt mogelijk om grote gebaren. Er is hier ruimte voor ‘grand engineering’ en
grote ideeën. Ook bij deze bijeenkomst komen ideeën voor nieuwe bouwwerken in de Noordzee (havens,
wonen, recreatie) weer terug. We hebben met de Zandmotor al bewezen dat we dat kunnen. Sowieso gaat
een belangrijk deel van de nieuwe energie- en (mogelijk ook) voedselinfrastructuur op de Noordzee
aanlanden in Zuid-Holland. De Noordzee en de kust zouden vanuit dat oogpunt nadrukkelijk onderdeel uit
moeten maken van de Zuid-Hollandse investeringsagenda.

Schuurpunten
Het belangrijkste schuurpunt dat steeds terugkomt is de concurrentie om ruimtegebruik op de Noordzee. Er
ontstaan nieuwe veiligheidsrisico’s bij medegebruik. Vissers kunnen of willen de kennis over hun
visgronden niet prijsgeven wat onzekerheden in het spel brengt. Tegelijkertijd is er ook nog veel onzeker
over de impact van windparken op ecologie. Ook de ruimteclaim van vaarroutes en verduurzaming van de
maritieme sector brengen nog nieuwe vragen. Vaak is er in de concurrentie om ruimtegebruik op de
Noordzee ook enige wrijving tussen partijen te bekennen, niet iedereen is elkaar gunstig gezind. Dit neemt
soms zelfs de vorm aan van onderlinge achterklap, hetgeen vanzelfsprekend weinig bevorderlijk is voor
vertrouwen en eensgezindheid in besluitvorming.
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Tijdens deze toekomstdialoog wordt verder duidelijk dat we beschikbaarheid van zand, windpatronen en
instroom van nutriënten vanuit het vasteland vanzelfsprekend vinden. Er is geen goed zicht op mogelijke
trendbreuken als gevolg van bijvoorbeeld klimaatverandering. Toekomstbeelden voor nieuwe teelten zoals
zeewier hebben soms een onrealistisch beeld van de hoeveelheid beschikbare nutriënten in het natuurlijke
systeem van de Noordzee. De visserijsector komt voor een herijking van de kostenstructuur van de visserij
te staan. De mogelijke opkoopregeling zoals in het Noordzee-akkoord op tafel is gekomen moet nog in de
details uitgewerkt worden en hoe dat uitpakt voor de verschillende belangen is nog onzeker.

Spanning in de nexus
Eerder onderzoeken en adviezen laten zien dat het huidige bestuur van de Noordzee momenteel
hoofdzakelijk sectoraal en reactief is. De (toekomstige) activiteiten op de Noordzee vragen om een verdere
ontwikkeling van ruimtelijke ordening op zee (Maritime Spatial Planning) en een goede verbinding met die
activiteiten op land. Voor een gezond functionerend systeem moeten belangen niet zozeer gerangschikt
worden, als wel geordend worden op verschillende functies ten opzichte van elkaar.
Uit de trendanalyse, de kansen en de schuurpunten die zijn geïnventariseerd tijdens de toekomstdialoog,
kunnen we grofweg twee kampen onderscheiden, tussen welke spanning ontstaat op de Noordzee (zie
tabel). Sterk versimpeld gaat dit meestal om enkelvoudig versus meervoudig ruimtegebruik. Langzaam
ontstaan nu verbindingen tussen beide invalshoeken. Om tot nieuwe arrangementen op de Noordzee te
komen (ruimtelijk, governance, infrastructuur of waardecreatie) zijn verschillende strategieën mogelijk zoals
onderhandelen (inclusief mee-investeren door overheid én bedrijfsleven), reguleren&plannen en innoveren.
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Enkelvoudig ruimtegebruik
Grootschalig engineeren

Meervoudig ruimtegebruik
Natuur als basis

Belangen uitruilen

Heroriëntatie combinatie-oplossingen

Innoveren vanuit kapitaalkrachtige
bestaande sectoren/partijen

‘Nieuwelingen’ innoveren

Snelle deals

Brede stakeholders-kring

Noordzee als privaat domein

Noordzee als publiek domein

Figuur – Sterk versimpeld zijn er twee uiteenlopende visies op de ontwikkeling van de Noordzee. In de discussie
over de toekomst van de Noordzee en de relatie met de kust wordt steeds gebalanceerd tussen deze twee
werelden.
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Hoofdlijnen uit de toekomstdialoog
Er is zeer veel interesse. Het feit dat er drukte en onduidelijkheid heerst in het governance landschap van
de Noordzee, heeft een positieve bijbetekenis: van alle kanten is er enthousiasme om met de inrichting van
de Noordzee aan de slag te gaan. Velen voelen ook voor multisectorale samenwerking. Maar dit blijkt
makkelijker gezegd dan gedaan. Meer gedeelde verantwoordelijkheid leidt niet per se tot meer
samenwerking. Iedere partij heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen bijbehorende kijk op ruimtegebruik op de
Noordzee. Het is dan ook zaak dat men elkaar opzoekt en elkaars belangen leert begrijpen.
Het moet samen. Kennis delen, belangen behartigen en tot integrale oplossingen komen móet samen.
Bij integrale oplossingen horen ook integrale probleemstellingen. Pas dan weten we waar we ons op
moeten richten en welke belangen het zwaarst wegen. Er zitten echter nog veel gaten in onze kennis.
Oplossingen zoals natuurinclusieve windmolens en zeewier zijn spannend, maar staan nu nog in de
kinderschoenen. We kennen de klimatologische effecten van bijvoorbeeld beton in water niet, en
ontwikkeling van dit soort projecten zal daarom nog lang duren. Ook hierom is het belangrijk dat handen
ineen worden geslagen en dat beschikbare kennis zoveel mogelijk wordt gedeeld.
Kennis is nu vaak nog verspreid over verschillende domeinen (ecologie, stroming, ondergrond, energie
etc.). Het bundelen van deze kennis zou betere keuzes kunnen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld het
bouwen van een windpark in gebied waar ook goed zand te winnen is. Dit eist ook een multidimensionaal
governance model. Een voorstel dat tijdens de toekomstdialoog werd gedaan voor een dergelijk model is
3D-ordening: de Noordzee onderverdelen in zeebodem, onder water en wateroppervlak en lucht.
Trade-offs. Ook in het kader van trade-offs die kunnen ontstaan bij de inrichting van de Noordzee is het
delen en aanvullen van kennis van groot belang. Er is geen goed zicht op mogelijke trendbreuken als
gevolg van bijvoorbeeld klimaatverandering en dit zorgt in elke sector voor onzekerheden en onrealistische
toekomstbeelden. Wind, stroming, ecologie en nutriënten kunnen op raken of veranderen. Het anticiperen
op trade-offs wordt nog belangijker in het besef dat alles ten opzichte van het land een factor 10 duurder is
op de Noordzee en factor 100 duurder onder water. Governance en kennisdeling moet er daarom zo op
worden ingericht dat er adaptief en snel geschakeld kan worden in regulering (bijv. aanbesteding energie,
regulering waterstof en aardgas). Zeker in meervoudig ruimtegebruik is het herkennen van trade-offs
cruciaal bij risicomanagement.
Framing doet ertoe. Zoals eerder al werd gesuggereerd dat een collectief besloten probleemstelling van
belang is voor het bedenken van integrale oplossingen, speelt ook framing een belangrijke rol in de
toekomst van de Noordzee. Zetten we windturbines neer als ‘gehaktmolens’ voor vogels? Dan zal men snel
afgeleid zijn van het feit dat maar liefst 16 keer zoveel vogels in Nederland sterven na aanvaring met
hoogspanningsmasten2. Zodoende verliest de discussie aanzienlijk aan nuance. De water-voedsel-energienexus is en blijft geen eenvoudig concept. Het zou lonen na te denken over hoe we taal beter in kunnen
zetten voor het realiseren van nexus strategieën.

2

Cor Speksnijder, de Volkskrant. 21 september 2018. “Een ‘buienradar voor vogels’ moet de dieren beschermen tegen
windmolens”. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/een-buienradar-voor-vogels-moet-de-dieren-beschermen-tegenwindmolens~b1095581/
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Figuur – SDGs onderverdeeld in een ‘wedding cake’

Ecologie aan de basis. Meervoudige waardecreatie staat hoog op de agenda. Hoe combineren we
economische waarden met sociale en ecologische waarden op de Noordzee? Velen zouden het liefst
aquacultuur, energieproductie, visserij, toerisme én natuur bij elkaar zien. Anderen refereren aan de
zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG) ‘wedding cake’. Deze figuur verdeelt de SDGs op in
drie domeinen: economie, maatschappij en biosfeer. In de wedding cake vormt biosfeer de basis; het
waarborgen van natuur moet in beleid voor economie en maatschappij komen. Dit vanuit de
veronderstelling dat de druk op onze ecosystemen op lange termijn economische en sociale winsten zullen
ondermijnen, en dat dus alleen het veiligstellen van de biosfeer uiteindelijk tot win-win-win kan leiden.
Een ‘blue revolution’, de mariene tegenhanger van de ‘green revolution’ in landbouw op land (technologisch
gedreven intensivering) schept kansen, maar heeft niet voor iedereen een positieve weerklank.
Ondernemers in visserij en energie zijn van binnenuit de sector op zoek naar heroriëntatie en het
toekomstbestendig maken van hun zakelijke modellen en investeringen. Een lagere druk vanuit visserij
biedt mogelijk kansen voor een grotere biodiversiteit in de Noordzee.
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Dit verslag kwam tot stand binnen de Toekomstagenda van de provincie Zuid-Holland.
Ook met dank aan Trond Selnes (Wageningen Economic Research) en Arjan van de Lindeloof (Provincie
Zuid-Holland)
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