Overzicht inbreng maatschappelijke consultatie Noordzeeoverleg
Deze tabel geeft aan welke onderwerpen in de maatschappelijke consultatie zijn aangedragen. Omdat het overleg
nog gaande is kunnen er geen definitieve uitspraken worden gedaan door het NZO over wat er precies met de
inhoud wordt gedaan. Wel is zo goed mogelijk weergegeven welke onderwerpen al waren geagendeerd, welke
onderwerpen naar aanleiding van de inbreng op de agenda zijn gezet en welke onderwerpen buiten de scope van
het NZO vallen. Als het nog niet is geagendeerd, betekent dit dat het onderwerp in de komende periode voor zover
de beschikbare tijd dat toelaat nog aan bod zal komen. Uiteindelijk bepalen de deelnemers aan het overleg welke
onderwerpen deel uitmaken van het Noordzeeakkoord.
In de eerste kolom worden de hoofdcategorieën aangegeven. In de tweede kolom staat een overzicht van
onderwerpen die zijn aangedragen bij de digitale consultatie. De derde kolom geeft aan welke onderwerpen zijn
aangedragen tijdens de bijeenkomst op 8 mei. In de laatste kolom staat de inhoudelijke reactie van het NZO op de
inbreng van de digitale consultatie en de bijeenkomst op 8 mei.
Hoofdcategorie

Onderwerpen digitale
consultatie

Inbreng 8 mei

Multidisciplinaire/hybride
eilanden

A.

Multidisciplinair eiland
Ijmuiden ver.

B.

Drijvende luchthaven
met hybride
faciliteiten

a) Lange termijn
perspectief locaties
windmolens ontbreekt

Reactie NZO

A.

Er wordt een beleidskader ontwikkeld door de
Rijksoverheid voor de mogelijke ontwikkeling van
eilanden op zee. Het NZO zelf heeft zich hier over
laten informeren in haar plenaire sessie op 10 april.
Het beleidskader raakt aan het NZO en afgesproken
is dat het vormingsproces en de toepassing ervan
wordt afgestemd met het NZO. De specifieke casus
Ijmuiden ver is geagendeerd.

B.

Het onderwerp is besproken. Onderzocht wordt of bij
een aantal grote projecten waar nu niets concreet
speelt, tenminste kan worden afgesproken dat
wanneer er het concreter wordt het NZO tijdig en
adequaat zal worden betrokken.

M.b.t. inbreng 8 mei:
a) Dit is onderdeel van de agenda van het NZO.

Hoofdcategorie

Onderwerpen digitale
consultatie

Inbreng 8 mei

Energievormen en –
opslag

C. Opslag energie uit wind
in de vorm van waterstofgas

b) Maximale prioriteit
wind op zee

D. Zonne-energie op
windmolens
E.

Golfenergie

Reactie NZO

C.

Het onderwerp maakt onderdeel uit van het overleg.

D.

Installaties voor mariene energie/alternatieve
energieopwekking op zee staat op de agenda.

E.

Installaties voor mariene energie staat op de
agenda/alternatieve energieopwekking op zee staat
op de agenda.

M.b.t. inbreng 8 mei:
b) binnen het Klimaatakkoord wordt er prioriteit gegeven
aan wind op zee. Het NZO heeft als doel dit in balans
met andere belangen mogelijk te maken.

De Noordzee als
boerderij

F. De Noordzee als
boerderij

Scheepvaart

G. Scheep- en
recreatievaart

c) Aandacht voor risico’s
bij doorvaart

F.

De Noordzeeboerderij staat op de agenda. Op basis
van de bijeenkomst op 8 mei krijgt opschaling van de
pilots en mogelijk toekomstig ruimtebeslag meer
aandacht.

G.

Vrije doorvaart is een onderwerp dat het NZO
behandelt in de kaders voor medegebruik van
windparken. Daarbij wordt ook onderscheid gemaakt
tussen doorvaart tussen de windmolens voor schepen
tot 45 meter en zgn. ‘corridors’ voor schepen om
optimaal van A naar B te varen.

M.b.t. inbreng 8 mei:
c) Veiligheid was en zal op de Noordzee bij verschillende
vormen van gebruik een prioriteit zijn.

Zandwinning

H. Zandwinning voor
kustsuppletie en
bouwgrondstoffen

Visserij

I.

Visserij in windparken

J. Nieuwe alternatieve
markt voor de visserij
K. Basisinkomen vissers
door energiemaatschappijen

H.

Zandwinning is behandeld in de plenaire sessie. Hoe
de zandwinning (ruimteclaims) na 2030 er uit zal
zien wordt nog onderzocht.

d) Designcriteria
De visserijsector staat onder druk, de noodzaak voor een
waardoor visserij binnen leidraad en voor financiële middelen voor herstructurering is
windparken mogelijk is. duidelijk.
e) Transitiefonds nodig
f) Verplaatsen windpark

I.

Visserij in windparken is een van de
sleutelonderwerpen van gesprek binnen het NZO en

Hoofdcategorie

Onderwerpen digitale
consultatie
voor de visgronden een huur
te laten betalen aan de
vissers
L. Geen windparken op
visgronden

Inbreng 8 mei

Reactie NZO

naar gebied van
defensie

afspraken hierover zijn onderdeel van uiteindelijke
Noordzeeakkoord.
J.

Het onderwerp is bekend bij het NZO; bezien wordt
nog in welke mate dit onderdeel van het
Noordzeeakkoord wordt. De toekomst van de
kottervisserij wordt in een afzonderlijk traject van
LNV met de sector verkend.

K.

Compensatie van vissers voor verlies van visgronden
is onderdeel van de agenda van het NZO.

L.

In de gesprekken over nieuw aan te wijzen
windparkgebieden en de inrichting van
windenergiegebieden spelen de locaties van
belangrijke visgronden zeker een rol. Het punt is
geagendeerd bij het NZO.

M.b.t. inbreng 8 mei:
d) Er wordt binnen het NZO gesproken over hoe en
wanneer binnen windparken visserij mogelijk kan
worden gemaakt (medegebruik).
e) Het instellen van een Transitiefonds is een wezenlijk
onderdeel van een te sluiten Noordzeeakkoord.
f) Het mogelijk plaatsen van windparken binnen de
gebieden van defensie op zee vormt onderdeel van het
NZO.

Cultureel en militair
erfgoed

M.

Proces voor afweging en
participatie

N. Herziening
waardeoriëntatie

Erfgoed

O. Financiële participatie
van burgers

M.

Dit is op basis van de inbreng toegevoegd aan de
agenda.

N.

De herziening van de oriëntatie van de verschillende
belangen op de Noordzee staat aan de basis van het
Noordzeeakkoord.

O.

Het onderwerp stond nog niet op de agenda, maar
wordt naar aanleiding van de inbreng nader bezien.

Hoofdcategorie

Proces NZO

Onderwerpen digitale
consultatie

Inbreng 8 mei

Reactie NZO

g) Transparantie in
besluitvorming

Transparantie is een gouden regel van het NZO.

h) Adaptieve planning
waarbij ruimte voor
innovatie
i) Heldere integrale visie
nodig

M.b.t. inbreng 8 mei:
g) Besluitvorming in het NZO wordt transparant gemaakt
door o.a. dit maatschappelijke consultatieproces en de
reactie van het NZO op de inbreng van de indieners
zowel op 8 mei als ook schriftelijk middels de
documentatie. Aan het begin van het NZO-traject zijn
ook alle spelers die niet aan het overleg deelnemen
maar wel een belang hebben bij de besluitvorming van
het NZO in kaart gebracht en is nagegaan hoe de
contacten moeten worden onderhouden. Verschillende
deelnemers aan het overleg houden ruggenspraak met
sectoren die minder of niet vertegenwoordigd zijn. De
staf van het NZO daarnaast ook zelf contact met
partijen die niet worden gedekt door de partijen in het
overleg.
h) het NZO is voornemens om afspraken over
governance op te nemen in het Noordzeeakkoord over
hoe adaptief om te gaan met innovaties die zich in de
tijd zullen ontwikkelen en ruimte nodig zullen hebben
op de Noordzee.
i) in het Noordzeeakkoord staat integraliteit centraal. Het
doel van het NZO is niet om een expliciet een visie te
maken, maar richtinggevende uitspraken te doen die de
basis vormen voor toekomstig Noordzeebeleid.

Rol van onderzoek bij
NZO

j) Gezamenlijk
wetenschappelijk
uitgangspunt
formuleren
k) Plus wat nog
onderzocht moet
worden

Onderzoek is een vitale onderlegger voor NZO.
M.b.t. inbreng 8 mei:
j+k) De KNAW is een belangrijke adviserende partij in
het NZO en zij levert gevraagd en ongevraagd informatie
aan en brengt advies uit aan het NZO. Dat gaat over wat
‘we al weten’ (bijv. als wetenschappelijke uitgangspunt)
maar ook over ‘wat weten we nog niet en wat moet dus
nog onderzocht worden’.

