
 

Tweede Kamer der Staten Generaal  

Leden van de vaste Kamercommissie voor I&W 

 

Datum  20 november 2020 

Betreft   Akkoord voor de Noordzee en Governance Afspraken 

 

Geachte leden van de vaste Kamercommissie van Infrastructuur & (Noordzee)Waterstaat, 

 

Op 10 december aanstaande staat het notaoverleg over het Akkoord voor de Noordzee en de gemaakte 

governance-afspraken tussen het Rijk en de stakeholders op de agenda van uw commissie. Wij als 

vertegenwoordigers van de private sectoren en de natuur op de Noordzee zijn trots op het bereikte 

resultaat. Via het Akkoord voor de Noordzee kan de ontwikkeling van de Nederlandse Noordzee verder. 

Het Akkoord creëert zekerheid voor tientallen miljarden euro’s aan investeringen, geeft uitvoering aan de 

doelen van het Klimaatakkoord, creëert toekomstperspectief voor de visserij en geeft een impuls aan de 

Noordzeenatuur. In alle opzichten wil het Akkoord ‘de extra mijlen op zee’ maken. 

Terwijl de ontwikkeling op land op slot ging – eerst door de stikstofcrisis, vervolgens door de pandemie – 

bouwden wij verder aan de ontwikkeling van de Noordzee. Onze blik is gericht op de toekomst met als 

eerste tussenstop 2030. Wij verwachten dat de 21e eeuw – wereldwijd –  steeds meer de eeuw van de zee 

zal worden gezien de schaarse ruimte op land. Nederland is als maritieme natie bij uitstek gepositioneerd 

deze beweging aan te voeren. Overigens beslaat de Noordzee meer dan de helft van de totale 

oppervlakte van Nederland, uw commissie gaat dus over het grootste deel van ons mooie land.  

Minister Van Nieuwenhuizen sloeg de spijker op de kop toen zij het onderhandelaarsakkoord voor de 

Noordzee eerder dit jaar in ontvangst nam. Zij merkte op dat wij als vertegenwoordigers een beetje “sip” 

keken, niet helemaal tevreden. Dat klopt. Dit Akkoord is een compromis: het bevat zoet en zuur (zout) 

voor alle partijen. Want ook op de Noordzee is de ruimte schaars. Ieder van ons zou elementen anders 

willen zien. Maar, het gaat erom dat het is gelukt om met elkaar de balans te vinden. In een intensief en 

langdurig proces zijn wij over onze eigen schaduw heen gesprongen en hebben de ingewikkelde puzzel 

van belangen kunnen leggen. Juist omdat wij in het Noordzeeoverleg steeds oog hebben voor elkaars 

belangen en naar elkaar luisteren, kunnen wij gemeenschappelijke oplossingen vinden en kansen 

verzilveren. Alle partijen zijn beter af mét dit gebalanceerde Akkoord dan zonder. Dit Akkoord biedt 

zekerheid en een hoopvolle toekomst. Voor de gasexploitant én de vogelbeschermer, voor de 

klimaatactivist én de scheepvaarsector, voor de windenergiesector én voor de visserij. Het is jammer dat 

een van de partijen, de visserij, op het laatste moment heeft besloten het Akkoord niet te ondersteunen. 

De visserij was een van de meest besproken onderwerpen tijdens onze zoektocht naar balans. Ook in de 

21e eeuw zal er altijd plaats zijn voor duurzame visserij op de Noordzee. Wij houden een plek vrij aan tafel 

voor de visserij en rekenen erop dat deze sector binnenkort weer aansluit bij het Noordzeeoverleg.  

 



Over de gemaakte afspraken rondom de governance van het Akkoord voor de Noordzee kunnen we kort 

zijn. Deze hebben onze steun. Het is een van de doorbraken voor de Noordzee. Een nieuwe, integrale 

manier van samenwerken. Samenwerken tussen de ministeries, tussen de sectoren én tussen het Rijk en 

de Noordzeesectoren. Onze internationale collega’s benijden ons om deze innovatieve werkwijze. Via de 

afgesproken governance zijn we internationaal koploper in de zoektocht naar balans en in het creëren van 

investeringszekerheid. Deze investeringszekerheid is op korte termijn hard nodig om de uitdagingen van 

de 21e eeuw rondom klimaat, voedsel en natuur met vertrouwen aan te kunnen. 

Wij danken het kabinet voor de mogelijkheid die ons geboden is om onder mandaat van het kabinet tot 

het Akkoord voor de Noordzee te komen. Ruimtelijke ordening op zee, een onderwerp waar we door dit 

Akkoord in Nederland voorop lopen. Het was twee jaar hard werken onder leiding van onze voorzitter 

Jacques Wallage. Naast het kabinet en de Rijksdelegatie gaat onze dank uit naar hem.   

Als Noordzeeoverleg hebben wij in de afgelopen twee jaar een uniek gremium opgebouwd: het levende 

bewijs dat je met een diversiteit aan partijen tot een gedragen handelingsperspectief kunt komen. Wij 

staan klaar om met volle overtuiging en inzet de volgende fase van uitvoering vorm te geven.   

Via dit Akkoord investeren wij als gezamenlijke partners in de toekomst van de Noordzee. Wij hopen van 

harte dat wij op uw steun mogen rekenen in deze doelstelling. Heeft u nog vragen voor het Kameroverleg 

van 10 december aanstaande? Wij komen graag bij u langs om ons enthousiasme voor het Akkoord 

inhoudelijk toe te lichten.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de energieorganisaties op de Noordzee:  

Hans Timmers, voorzitter NWEA  

Jo Peters, secretaris-generaal NOGEPA  

Jan Willem van Hoogstraten, directeur EBN  

Marco Kuijpers, directeur offshore projecten TenneT  

 

Namens de ngo’s:  

Floris van Hest, directeur Stichting De Noordzee  

Kirsten Schuijt, directeur WWF Nederland  

Joris Thijssen, directeur Greenpeace  

Rob van Tilburg, directeur Programma’s, Natuur & Milieu 

Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland  

Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten  

 

Namens de Branche Organisatie Zeehavens: 

Eric van der Schans, directeur environmental management Havenbedrijf Rotterdam 


