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Noordzee 2050 Gebiedsagenda 

mariene/maritieme ruimtelijke planning in Nederland 

• Denk vanuit de zee 

• Doe dat met 
belanghebbende 
partijen, 

• Maak gebruik van de 
kracht van de 
ontwikkel- of 
uitnodigingsplanologie 
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De zee als uitgangspunt 



Proces Noordzee 2050 Gebiedsagenda 

• Breng stakeholders samen 

• Verzamel visies en ideeën (ook 
van kinderen) 

• Creëer dialogen met verhalen 
en kaartbeelden 

• Verken potentieel (blue growth) 

• Verken toekomstige 
maatschappelijke en 
beleidsmatige vragen en doelen 

• Check met huidige beleid 

• Benoem kansen en uitdagingen 

• Zet het verhaal op de kaart 
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Thema’s in de Noordzee 2050 Gebiedsagenda 

4 

• Bouwen met de Noordzeenatuur 
– biodiversiteit voedselweb en habitats 

– wilde vis voorraden 

– aquacultuur 

– maricultuur (algen/wieren) 

• Energietransitie op zee 
– olie/gas 

– offshore wind 

– hydrokinetisch (golf/getijden) 

– netwerk en kabels 

• Meervoudig gebruik van de ruimte 

• Verbinden van land en zee 

• Bereikbaarheid/scheepvaart 
– Willem-Barentz / vrije doorvaart 



Onderliggende principes planning op zee 

Politiek 

Wetgeving 

Inhoud 

Financiën 

Communicatie 

Innovatie 

Denk aan mensen 

Denk aan 
systemen 

Denk vanuit 
Lange termijn 

Denk groot 
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Licence 
  

to operate 
&  

to grow 

Denk 
ruimtelijk 

Gemeen-
schappelijke taal  



Beleidsnota Noordzee 2009-2015 (huidige MRP) 
en maricultuur 
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De kracht van verhalen: toekomst visserij 
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http://vimeo.com/96676742  

http://vimeo.com/96676742


De kracht van verhalen: maricultuur 
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http://vimeo.com/96676744  

http://vimeo.com/96676744
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Innovatie 

• “Innovatie is het gebaande pad verlaten en dingen 
anders aanpakken. Van potentiele zwaktes juist een 
kracht maken. In die zin is innovatie altijd een 
avontuur. In Nederland hebben we geleerd hoe 
interessant en lonend dat avontuur kan zijn.” 
 

 Koning Willem-Alexander, 

 25 juni 2014. 



Ruimte voor voedsel innovaties 
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Meervoudig ruimtegebruik: fictie & feiten 
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Wisselwerking land en zee: ook voor voedsel 
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Zilte teelt, algen en wieren, 
wild gekweekte vis 



Samen maak je betere beslissingen 

13 



Dank voor uw aandacht 

 

www.noordzeeloket.nl / lodewijk.abspoel@minienm.nl  
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