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De Noordzee is van groot belang voor sectoren zoals visserij, duurzame 

(wind)energie, olie- o f gaswinning, zandwinning en zandsuppletie, zeescheep

vaart en natuurbescherming. Het beschermen van natuur op de Noordzee 

betekent dat beperkende maatregelen zullen worden getroffen. Het opstellen 

van maatregelen gebeurt door samen te werken met maatschappelijke 

partijen die geraakt worden door de maatregelen. Er zijn veel stakeholders 

betrokken bij het aanwijzen van beschermde gebieden op de Noordzee. Hoe 

probeert het Ministerie gebiedsbescherming op de Noordzee te realiseren?

Het ecosysteem van de Noordzee gaat vo l
gens de Natuurbalans 2008 (Planbureau 
voor de Leefomgeving, 2008; van Leeuwen 
&  Beek, d it num m er) in kwalite it en kwan
t ite it achteruit. Door het aanwijzen van 
beschermde gebieden beoogt de M in is ter 
van LNV bij te dragen aan het behoud en 
het herstel van het mariene ecosysteem 
van de Noordzee.

De M in is ter zal in 2010 v ij f  beschermde 
gebieden in de Noordzee aanwijzen ais 
Natura 2000 gebieden in het kader van de 
im plem entatie van de Vogel- en Habitat- 
rich tlijn . Het gaat hierbij om de Doggers
bank, Vlakte van de Raan, Noordzeekust- 
zone (u itb re id ing reeds aangewezen 
gebied), Friese Front en de Klaverbank (zie 
kaart p. 324 d it num m er). Deze gebieden 
zijn geselecteerd op hun ecologische waar
den (Lindeboom  et al., d it num m er). Het 
gaat hierbij om habitattypen, zoals habitat- 
type 1170: riffen /g rind  op de Klaverbank, o f 
de aanwezige soorten, zoals bijvoorbeeld 
de Grijze zeehond (Halychoerus grypus). 
Deze te beschermen habitattypen en soor
ten staan vermeld in bijlage I en II van de 
Vogel- en H abita trichtlijn .
In de aanwijzingsbesluiten voor deze 
gebieden worden de instandhoudingsdoel- 
stellingen vastgelegd. Om  deze instand- 
houdingsdoelste llingen te realiseren stelt 
de overheid beheerplannen op, waarin 
maatregelen worden geformuleerd. Bij het 
opstellen van de aanwijzingsbesluiten op 
grond van de ecologie spelen bij het 
nemen van maatregelen ook sociaal-eco- 
nom ische belangen een rol. Het beleids
matige en politieke u itgangspunt is dat de 
maatregelen haalbaar en betaalbaar m oe
ten zijn.

Proces beschermde gebieden
Bij het proces van het aanwijzen van 
beschermde gebieden en het nemen van 
maatregelen op de Noordzee staat voor de 
overheid het tijd ig  realiseren van bescher
m ing van natuurwaarden centraal. De 
overheid heeft in d it proces de regiefunc
tie, maar is daarnaast ook een partner in 
het scheppende proces van de doelen en 
maatregelen m et de stakeholders en 
wetenschap. H ierbij lig t de verantwoorde
lijkheid bij de overheid. Tijdens d it proces 
zijn participatie, transparantie en kennis 
de sleutelwoorden. In eigentijdse beleids-

ontw ikkelingstrajecten is partic ipatie van 
stakeholders een noodzakelijke voor
waarde geworden om beleid m et draagvlak 
te ontwikkelen. Bij de inste lling van de 
beschermde gebieden in de Noordzee zijn 
natuurorganisaties, visserijbedrijfsleven en 
wetenschappers in tens ie f betrokken. Daar
naast worden andere sectoren, zoals die 
van de w indenergie, olie- en gasexploitatie 
en scheepvaart, uitgenodigd te partic ipe
ren waar d it m ogelijk en zinvol is. 
Participatie veronderstelt transparantie. Bij 
de inste lling van de beschermde gebieden 
w il LNV maximale openheid betrachten 
om zo belangrijke stakeholders te laten 
delen in de d ilem m a’s die voorliggen.

De huidige praktijk bij de gebieds
bescherming op de Noordzee
De Nederlandse kustzone w ord t geken
m erkt door een hoge diversite it aan 
natuurwaarden. Het is dan ook niet verras
send dat een aantal belangrijke gebieden 
is aangewezen ais beschermd gebied in

LNV betrekt de na tuurorgan isa ties , het v isse rijbed rijfs leven  en R ijksw aterstaat nadrukke lijk  

b ij de be le idson tw ikke ling  en de in vu llin g  van de bescherm de gebieden op de Noordzee.

O p de fo to  -  genom en te r ge legenheid van een bra ins to rm sess ie  -  staan o.a. Esther Luiten 

(2e van rechts, adj dir. S tich ting  de Noordzee) en Cora Seip (4e van rechts, P roduktschap V is), 

Jakob Asjes (rechts, IMARES) en W aldo Broeksm a (5e van rechts, D ienst N oordzee van RWS) 

De ve rtegenw oord ige r van W N F staat n ie t op de fo to  (fo to: Ronald Lanters / Bureau W ing).
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het kader van Natura 2000. Inm iddels zijn 
twee gebieden aangewezen:
• De Voordelta: D it gebied is aangewezen 
in 2008 en voor d it gebied is reeds een 
Natura 2000 beheerplan vastgesteld 
(Noordzeeloket, 2009).
• De Noordzeekustzone rond de W adden
eilanden; d it gebied is aangewezen bij Aan
w ijz ingsbeslu it van 25 februari 2009 (LNV, 
2009). Voor d it gebied is een beheerplan
in de maak door Rijkswaterstaat (Harte &  
Broeksma, d it num m er).
In aanvulling hierop heeft de M in is ter van 
LNV in 2008 nog twee gebieden u it de 
Noordzeekustzone bij de Europese Com
missie aangemeld:
• de Vlakte van de Raan en
• de Noordzeekustzone ‘2’ ; d it betreft een 
u itb re id ing van het reeds aangewezen deel 
(LNV, 2008).
De huidige praktijk  is dus nog niet erg rijk 
en eigenlijk kunnen we constateren dat er 
slechts twee aanwijzingsbesluiten zijn 
genomen (Noordzeekustzone I en Voor
delta) en slechts één beheerplan is vastge
steld (Voordelta).

De gebieden Voordelta en Noordzeekust
zone I kwalificeren, net ais de nog aan te 
wijzen Doggersbank, Noordzeekustzone 2 
en Vlakte van de Raan, vanwege de aanwe
zigheid van het habitattype perm anent 
overstroom de zandbanken (habitattype 
1110). In Nederland is d it habitattype 
onderverdeeld in de subtypen Getijdenge- 
beid (H m o _ A ), Noordzee-kustzone 
(H in o _ B ) en O ffshore (H m o _ C ). In het 
Natura 2000 doelendocum ent (LNV,
2006) zijn alleen subtypen A en B beschre
ven. Voor habitattype 1110 is in het doe
lendocum ent het behoud van de huidige 
kw a lite iten  kwantite it ais doelste lling 
opgenomen. Binnen subtype 1110A is ech
ter gekozen voor een hersteldoelstelling 
voor d it habitattype in de Waddenzee. 
O m dat subtype H in o _ C  (Doggersbank) 
pas later is toegevoegd aan habitattype 
1110 m oet hiervoor, d.m.v. een weten
schappelijk onderbouwing, worden 
bepaald o f hiervoor een behoud o f  herstel
doelste lling noodzakelijk is. Hetzelfde 
m oet ook nog bepaald worden voor het 
habitattype grindriffen (habitattype 1170, 
Klaverbank).

Instandhoudingsdoelstellingen
O m  de doelen en maatregelen te onder
bouwen zijn wetenschappelijke instellingen 
bij verschillende aspecten in het proces 
betrokken. Zo w ord t door IMARES Wage-

Kader 1. Bescherming Bruinvis ais voorbeeld

De recente d iscussies rond de 

b ijvangst van de Bruinvissen 

(Phocoena phocoena) z ijn  een 

goed voorbeeld waarbij weten

schap een belangrijke rol kan 

spelen in de bescherm ing van 

een soo rt (Camphuysen &  

Trouw borst, d it num m er). 

W aar komen Bruinvissen pre

cies voo r en hoeveel z ijn  er 

e igen lijk  in onze Noordzee? 

O m  deze soort te  beschermen 

is het be langrijk  h ier antwoord 

op te  hebben. M aar ook b ij

voorbeeld op de vraag o f  door 

het inzetten van andere / aan

gepaste v istuigen de bijvangst 

zal afnemen o f m isschien ju is t 

zal toenem en? D oor hier 

onderzoek naar te  doen en 

deze technieken in te  zetten 

ais maatregel in de beschermde 

gebieden kan de Bruinvis 

w e llich t beter beschermd 

worden.

Daarnaast beperkt de Bruinvis 

zich niet to t het Nederlandse 

Continentaal Plat. De bescher

m ing  van de Bruinvis is een 

in te rnationa le  aangelegen

heid. Sam enwerking m et 

buurlanden is noodzake lijk  en 

Nederland is h iervoor dan ook 

verp lich tingen in in te rna tio 

naal kader aangegaan (ASCO- 

BANS). D oor in ternationaal 

samen te werken do o r te 

delen in kennis en samen op 

zoek te gaan naar maatrege

len on tstaat een coherente 

aanpak voo r het beschermen 

van de Bruinvis.

ningen UR het onderzoek naar de instand
houdingsdoelste llingen uitgevoerd en 
voert ICES (International Council fo r the 
Exploration o f the Sea) een onderzoek u it 
naar te nemen visserijmaatregelen om de 
instandhoudingsdoelstellingen te behalen. 
Deze onderzoeken kunnen worden 
gebruikt om de gevolgen en effecten van 
gekozen doelen en maatregelen in kaart te 
brengen. Zo zullen de verplichtingen ten 
gevolge van de Habitat- en Vogelrichtlijn 
naar verwachting de belangen van de vis
serijsector raken.
Het onderzoek van I MARES Wageningen 
UR rich t zich op de ecologische onderbou
w ing van beschermingsdoelen voor de 
gebieden (o.a. Lindeboom, d it num m er). 
De habitattypen en soorten die op grond 
van de H ab ita trich tlijn  zullen worden 
beschermd betreffen perm anent over
stroom de zandbanken (habitattype 1110), 
grindriffen (habitattype 1170), de Bruinvis 
(Phocoena phocoena), de Gewone zeehond 
(Phoca vitulina), Grijze zeehond (Halychoe
rus grypus) en enkele (trek)vissoorten. 
Daarnaast zal op grond van de Europese 
Vogelrichtlijn het Friese Front worden aan
gewezen, voor de bescherm ing van het 
leefgebied van een aantal vogelsoorten. De 
(u itb re id ing van de) Noordzeekustzone zal 
behalve ais Habita trichtlijngebied ook ais 
Vogelrichtlijngebied worden aangewezen. 
Voor LNV is belangrijk dat het u ite indelijke 
rapport van I MARES Wageningen UR kan 
rekenen op grote instem m ing van alle ter 
zake doende deskundige wetenschappers 
in Nederland. Daarom heeft de pro jectle i
ding twee workshops georganiseerd. De 
eerste workshop (gehouden op 19 mei 
2009) werd bijgewoond door wetenschap
pers van diverse Nederlandse universitei- 
ten en institu ten (o.a. N IO Z, N IO O ). Het 
concept-rapport werd bij die gelegenheid 
kritisch ontvangen. Ais gevolg daarvan is

het conceptrapport aangepast. Het vervolg 
hierop bestond u it de organisatie van een 
bijeenkom st waarbij alle stakeholders u it
genodigd waren. Hen werd gevraagd te 
reflecteren op de door I MARES W agenin
gen UR gedane voorstellen. U it de diverse 
concept-rapporten werd du ide lijk  dat er 
een aantal lastige d ilem m a’s m oet worden 
opgelost. Zo ’n d ilem m a is bijvoorbeeld de 
positie  van de Bruinvis. Enerzijds is sprake 
van een homogene verspreid ing van het 
dier over de Nederlandse Exclusieve Eco
nom ische Zone, en anderzijds gaan de 
instandhoudingsdoelstellingen over de aan 
te w ijzen gebieden waar deze dieren voor
komen (kader 1).
Vergelijkbare d ilem m a’s z ijn te constateren 
m .b.t. de Gewone en de Grijze zeehond. 
Deze hebben hun uitvalsbasis voornam e
lijk  in de Waddenzee (en in zeer beperkte 
mate in de Voordelta) maar foerageren ook 
regelmatig in de te beschermen gebieden. 
Op het tijd s tip  van de indiening van deze 
publicatie (juni 2009) is nog niet exact aan 
te geven wanneer de definitieve versie van 
het rapport zal worden gepubliceerd. De 
verwachting is dat d it zal plaatsvinden 
zom er 2009. Daarna zullen, m et behulp 
van d it rapport, de aanwijzingsbesluiten 
worden geschreven waarin de instandhou
dingsdoelstellingen worden bepaald.

Juridische haalbaarheid
De maximale inzet op de kwalite it van de 
instandhoudingsdoelstellingen en van het 
proces ten spijt, w o rd t er a ltijd rekening 
gehouden m et de m ogelijkheid dat een 
belanghebbende de aanwijzingsbesluiten 
voor de rechter aanvecht. Het bovenge
noemde proces w ord t zodanig doorlopen 
(participatief, transparant en kennisgedre
ven) dat er een draagvlak ontstaat voor de 
maatregelen, zowel bij de sector ais 
natuurorganisaties. Door in het bijzonder
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A m erikaanse zw aardschede (Ensis 

directus) op het s trand (fo to: Pierre 

M o rin , S tich ting  De N oordzee).

grote aandacht te besteden aan die diverse 
facetten van de onderbouw ing van de plan
nen w ord t ook de ju rid ische onderbouw ing 
vergroot. N a tuurlijk  is er, zoals gebruikelijk 
bij het aanwijzen van gebieden, de m oge
lijkheid to t inspraak op de ontwerp-aanwij- 
zingsbeslu iten en ontwerp-beheerplannen. 
Daarnaast is er na het goedkeuren van 
deze besluiten en plannen de mogelijkheid 
to t het instellen van beroep. Maar het stre
ven van de overheid bij deze innovatieve 
procesopzet is dat de partijen al in een 
eerder stad ium  gehoord worden en hun 
inpu t kunnen geven.
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Summary
Designating M arine protected area’s on the 

North Sea

The a im  o f  th is  co n tr ib u t io n  is to  show  how  

the  D utch au tho ritie s  w ill coopera te  w ith  

im p o rta n t s takeholders to  realise m arine  p ro 

tected  areas (M PA 's), in a process in w hich 

transparency, pa rtic ip a tio n  and know ledge play 

a key role.

The N o rth  Sea is an in tensive ly  used m arine  

area. The des igna tion  o f  Special Areas o f  Con

servation (SAC's) o r m a rine  p ro tected areas 

(M PA's) brings a long th e  necessity o f  invo lv ing  

stakeholders like th e  fis h in g  industry, the  envi

ronm en ta l p ro tec tio n  o rgan isa tions and m any 

others. In im p le m e n tin g  th e  Bird- and H ab ita t 

d irec tive  five  MPA's have been iden tified  

(Doggerbank, C leaver Bank, Frisian Front,

N orth  Sea coastal zone, V lakte  van de Raan). 

S ta rting  p o in t o f  the  process is th e  a d op tion  o f  

conserva tion  ta rge ts fo r  the  iden tified  sites. 

These ta rge ts w ill be adopted  fo r  hab ita ttypes 

1110 (perm anen tly  w ith  seawater covered sand

banks) en 1170 (reefs). In a d d itio n  to  the  habi

ta ts , ta rge ts fo r  several associa ted species w ill 

be adopted: H a rb o u r po rpo ise  (Phocoena pho

coena), seals (Phoca v itu lina  and Halychoerus 

grypus) and som e (m ig ra tin g ) fish  species. For 

the  Bird D irective  several species o f  b irds w ill 

a lso be sub jec t to  conserva tion  targets.

In o rde r to  va lida te  the  research o f  IMARES 

W ageningen UR p ropos in g  conservation 

targets, several w o rkshops w ith  experts 

and stakeholders have taken place. Special 

a tten tion  w ill be given to  pa rticu la rly  com plex 

p ro tec tio n  issues like the  p ro tec tio n  o f  the  

H a rb o u r porpo ise . Th is  species appears all 

over the  N orth  Sea, bu t m easures m ay s till be 

necessary in the  designated areas. A fte r the  

a d op tion  o f  the  report, the  next step w ill be to  

iden tify  en v ironm enta l pressures, like fish in g  

activ ities, w ith  regard to  th e  m easures to  be 

taken in o rde r to  p ro tec t the  designated sites.
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