Dutch North Sea Strategy 2030
&
Community of Practice
Multi Use pilots Northsea
Nathalie Scheidegger/Nico Buytendijk
Project Multi Use Pilots

Dutch Northsea Strategy
Update policy for the period 2030
•

2006 First 2 windparks

•

2013 Policyplan offshore wind 2023

•

2016 Start North Sea Strategy 2030

•

2018 Roadmao offshore wind 2030 (aims at
appr. 11 GW)

•

Begin ‘19 Expectation North Sea Strategy
2030 to the Government

Wind Energy areas 2018

Dutch North Sea Strategy
• 4 Ministries involved: Agriculture, Nature and
Food Quality/ Infrastructure and Water
Management/ Econcomic Affairs and Internal
Affairs
• Focus on three transitions:
Energy - Food - Nature
• Strong involvement of stakeholders
• Approach by interaction between strategy and
specific multi-use pilots in and outside the
wind farms
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•

Shared challenge to get MU of the ground:
From idea – start up – scaling up

•

Urgency to act fast concerning autonomous developments

•

Develop MU concepts and realize them together

•

Create trust

•

Share knowledge and experience

•

Make the step from theory to practice
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Various types of
acquaculture
(e.g. musselseed)

(Picture from the
Wadden Sea)
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De Noordzee nu en
in de toekomst

Wat is hiervoor
nodig?

Regio Noordzee
Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling van de regio Noordzee? Hoe de ontwikkelingen op het gebied van energie, voedselvoorziening en natuurherstel
qua ruimtegebruik onderling en met álle andere gebruiksfuncties worden afgestemd? Wilt u bijdragen een robuuste natuur, toekomstbestendige
voedselvoorziening of opwekken van windenergie? Dan kan RVO.nl u helpen. Als adviseur, ondersteuner of partner zet RVO.nl graag haar uitgebreide
aanbod in.
Waarnaar bent u op zoek? / Waarmee gaat u aan de slag?

Toekomstbestendige
voedselvoorziening

Natuur(herstel) robuuste natuur

Energietransitie ->
windenergie

Werkt u aan natuurherstel en een robuuste
natuur? De Noordzeestrategie werkt aan de
kennisontwikkeling en kennisdeling rond
deze thema’s.

Wilt u zeewier of mosselen kweken op de
Noordzee? Of bezig met een andere vorm
van voedselvoorziening?

Bent u geïnteresseerd in windenergie op de
Noordzee? Met kennis, netwerken, financiering en
innovatie ondersteunt RVO.nl bij duurzame
energie-oplossingen in de praktijk.

> Werken aan natuurherstel op de

> Zoekt u financiering voor een

Noordzee?

andere vorm van
voedselvoorziening?

> Wind op zee R&D
> Stimulering Duurzame Energieproductie

> Regio Deals

> SDE+ Windenergie op Zee

> Zeewier of mosselen kweken?
> Innovatieprojecten aquacultuur

> Mkb-innovatiestimulering Regio en >

2018

> Maatschappelijk Verantwoord Innoveren

Topsectoren (MIT)
MVI-Energie

Financiering

Wij inspireren u graag in uw zoektocht naar
financiering, goede voorbeelden en kennis.
> Europese subsidies
> Kent u deze financiering van de EU?
> Meedoen aan internationale projecten
met subsidie?
> Kent u de Regio Deals al

Noordzeestrategie

Lees meer over de nieuwe
Noordzeestrategie! Hoe ontwikkelingen
op het gebied van energie,
voedselvoorziening en natuurherstel op
elkaar worden afgestemd.
> Meer weten over de toekomst van
de Noordzee?
> Systeemintegratie op de Noordzee

Netwerk

Verschillende partijen denken mee over het
meervoudig gebruik Noordzee. Een niet
uitputtende opsomming:
> ARK
> Stichting de Noordzee
> Informatiehuis Marien
> Noordzeeloket
> Innovatielab
> Stichting Natuur en Milieu
> Noordzeeboerderij
> TKI Wind op zee
> Netherlands Maritime Technology (NMT)
> Nederlandse WindEnergie Associatie

Casus Marja
• Vanuit de praktijk vertellen over een casus,
situatie, proces of wat dan ook dat herkend
wordt door ondernemers of dat mensen
triggered en geinteresseerd maakt
• Hier zouden mensen idealiter een 'Aha
Erlebnis' moeten hebben
• Als het goed is zit iedereen op het puntje
van hun stoel en dan komen hopelijk ook
verhalen uit de zaal los

