
Noordzee 

Projectomschrijving  

In februari 2004 heeft de Raad een voorstudie naar het onderwerp “Ruimtelijke ontwikkelingen op de 
Noordzee” afgerond met een minisymposium. Het ministerie plaatste aanvankelijk grote vraagstekens 
bij de relevantie van een advies op dit moment. Na afronding van de voorstudie heeft de Raad in 
overleg met het ministerie besloten de Nota Ruimte en het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 af te 
wachten alvorens te beslissen al dan niet een advies op te stellen. Nu de Nota Ruimte en Nota 
Mobiliteit is verschenen en er zicht is op de inhoud van het Beheerplan 2015 is de Raad tot de 
conclusie gekomen dat een in 2005 uit te brengen advies zeker meerwaarde heeft. Die visie wordt 
door het ministerie onderschreven. 

Met het advies over het ruimtegebruik op de Noordzee wil De Raad aanbevelingen doen voor: 

 voorwaarden voor een duurzaam gebruik van de Noordzee, waarbij de economische, 
ecologische en sociaal-culturele dimensie in samenhang worden beschouwd.  

 Een beleid dat ruimte laat voor het op een verantwoorde manier benutten van kansen die de 
Noordzee biedt     

De Raad wil in het uiteindelijke advies tot uitdrukking laten komen dat de Noordzee altijd een bron van 
economische ontwikkeling is geweest en dat tot in de verre toekomst moet blijven. De economische 
potentie van de Noordzee hangt sterk samen met de ecologische werking van het systeem. Daarom 
moet de dynamiek en de samenhang in het systeem, inclusief de mens, het leidende principe vormen 
voor het ruimtegebruik op de Noordzee. De Raad ziet de werking van het systeem als het 
integrerende element voor een toekomstvaste benadering van de Noordzee. Om de samenhang 
binnen het systeem en de dynamiek daarvan optimaal te kunnen benutten is het sturingsmodel voor 
de Noordzee aan vernieuwing toe. Tot nu toe was het reactief reguleren en ruimtelijk inpassen van 
functies voldoende. Maar de huidige tijd, met bijvoorbeeld de zeespiegelrijzing, de toenemende 
concurrentie van functies op zee en de toenemende vraag naar mariene voedingsstoffen versus de 
afnemende opbrengsten van visserij, vraagt om vernieuwing. Er is voor de toekomst behoefte aan een 
ontwikkelingsgerichte en ecosysteemgerichte benadering die een duurzame benutting van de 
Noordzee mogelijk maakt. Synergie tussen functies moet daarbij zoveel mogelijk onderkend en benut 
worden.  

Planning  

De Raad is in september met het adviestraject gestart. Begin juni 2003 zijn de hoofdlijnen van het 
advies bediscussieerd met externen. In juli presenteert de commissie het eerste concept van het 
advies in de plenaire Raad.  

Actueel  

De commissie heeft op basis van analyses van het Noordzee-ecosysteem en van het huidige gebruik, 
de hoofdlijnen voor het advies geformuleerd. Deze zijn op 3 juni 2005 bediscussieerd met 
vertegenwoordigers van de betrokken ministeries, economische sectoren en andere belangen op de 
Noordzee. De commissie zal de inbreng van deze externen meenemen bij het formuleren van het 
conceptadvies.  

Samenstelling commissie  

J. (Jaap) van Dijk - voorzitter van de commissie 
prof dr J.P. (Tineke) Bahlmann 
Prof dr W.A. (Wim) Hafkamp 
drs A.M.J. (Annemiek) Rijckenberg 



dr N. (Nico) de Voogd 
A. (Albertine) van Vliet-Kuiper  

Samenstelling projectteam  

Drs B. (Bart) Swanenvleugel, projectsecretaris 
J.D. (Joyce) Parag, projectassistente  

Startdatum: 1 september 2004 

 
 

 


