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Betreft: de toekomst van de Noordzee

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga,

De Noordzee staat aan de vooravond van grote veranderingen. Deze worden met name 
gedreven door de centrale rol van dit unieke natuurgebied in de energietransitie: het aan-
tal windparken zal explosief groeien, en simultaan worden de olie- en gaswinning op de 
Noordzee afgebouwd. Daarnaast zijn de visserij- en scheepvaartsectoren in transitie naar 
een duurzamere modus operandi, en zijn er diverse internationale natuur- en milieudoelen  
– onder meer op grond van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Mariene 
Strategie – waarvoor bestaande en nieuwe maatregelen ontwikkeld en geïmplementeerd die-
nen te worden. Nodig want de Noordzee bevindt zich nog niet in een “goede milieutoestand”. 
Bovendien zijn de gevolgen van de Brexit en klimaatverandering twee potentieel ingrijpende 
‘known unknowns’, waarmee terdege rekening moet worden gehouden. 

Deze combinatie van transities dient zich aan terwijl verschillende van de huidige beleids-
cycli met betrekking tot de Noordzee op hun einde lopen. Er lopen verschillende nationale 
trajecten om tot nieuw beleid te komen zoals het Klimaat en Energie akkoord en de Noord-
zeestrategie 2030. Daarom pleiten wij – de directeuren van zeven natuur en milieu organi-
saties met hart voor de Noordzee en een gezond milieu – ervoor dit moment aan te grijpen 
om natuur en duurzaam menselijk gebruik op de Noordzee met elkaar in balans te brengen. 
Langs deze weg willen wij u hiertoe de volgende zes aanbevelingen doen1: 

1. Realiseer én ‘Wind op zee’ en een gezonde Noordzee natuur. Zorg ervoor dat de uitrol van 
Wind op zee gebeurt binnen de ecologische draagkracht van het systeem.  

2. Benut de mogelijkheden maximaal om bij windparken de onderwaternatuur te verster-
ken. Neem natuurversterking op in de voorschriften, of stimuleer deze via tendercriteria.  

3. Zorg voor een optimale benutting van de mogelijkheden om via technische innovaties de 
negatieve effecten van windparken op de natuur te verkleinen. Stimuleer de markt hier-
toe bijvoorbeeld via voorschriften en tendercriteria. 

4. Richt een fonds op om de transities op de Noordzee te ondersteunen. Dit fonds kan wor-
den gefinancierd door de overheid, en door sectoren die geld verdienen op de Noordzee.  
 
 

1  De aanbevelingen doen wij tegelijkertijd aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Infrastructuur en 
Waterstaat.



5. Vermijd  de bouw van windparken in gebieden van hoge ecologische waarde en hanteer 
daarbij het voorzorgprincipe. Sta geen windmolens toe in Natura 2000- en KRM-gebieden. 

6.  Faciliteer een gedeelde feitenbasis via joint fact finding en verbeter de governance m.b.t. de 
Noordzee bijvoorbeeld door een interdepartementale beleidsgroep in te richten

Bij deze 6 aanbevelingen willen wij u oproepen om de ambitie van dit Kabinet in de periode 
2023 tot 2030 te verdubbelen van 1 naar 2 GW per jaar energieopwekking met behulp van 
windmolens op de Noordzee. Wij realiseren ons dat dit voor die jaren een grote ambitie is.  
De onder 6 genoemde joint fact finding en doorgaand onderzoek stellen ons in staat te bepalen 
of en hoe dit mogelijk is binnen ecologische grenzen om zo tot de optimale locatiekeuze te 
komen voor natuurwaarden én energie. 

De verschillende ingrijpende, gelijktijdige ontwikkelingen op de Noordzee bieden ons de 
unieke kans om de komende decennia duurzame menselijke activiteit te combineren met 
een gezond ecosysteem op zee. Wij hopen van harte dat dit kabinet deze kans met beide 
handen grijpt. Uiteraard lichten wij onze aanbevelingen graag toe bij u en de andere verant-
woordelijke ministers. Wij zijn bereid om de handen ineen te slaan en mee te helpen met het 
oplossen van knelpunten en het benutten van kansen. Tevens vernemen wij graag tot welke 
minister wij ons kunnen richten als primair aanspreekpunt voor zaken met betrekking tot de 
Noordzee. 
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