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Beschermde gebieden Noordzee: een discussie

Protected areas in the North Sea: a discussion

Summary Proposals to give certain areas within the Dutch sector of the

Continental Shelf ’protected area’ status engender much discussion. The assignment

of protected areas is preceded by studies of ecological ’benefits’ and juridical

possibilities, by order of the Ministry of Agriculture, Nature Conservation and

Fisheries (LNV). A similar study was performed by the Ministry of Transport, Pu-

blic Works and Water Management, leading to the suggestion that ’zones’ rather

than certain areas should be given protected status. The discussion is focussed on

the land of measures to be taken, within and outside the protected areas (Working

group North Sea) and on the benefit for fisheries (Fisheries Directorate). In the

meantime, oil/gas drilling has commenced in one of the most vulnerable areas, the

Frisian Front, which is given protection in both proposals.
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Over de instelling van 'beschermde gebieden’ in de Noordzee is behoorlijk wat

discussie gaande. In een komend nummer van SULA zulle*n wij hieraan ruime

aandacht geven. Inmiddels ligt er een stapeltje rapporten over dit onderwerp,
maar duidelijkheid is er niet. Vanuit het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer

en Visserij (LNV) zijn opdrachten tot studies verstrekt aan onderzoeksbureaus

om diverse aspecten te belichten. Hieruit zijn voortgekomen een verkennende

studie door de Stichting SEA, een rapport over de juridische mogelijkheden door

NILOS (Universiteit van Utrecht) en een verkennende studie door het Neder-

lands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) met een keuze van gebieden.
Wat echter opvalt is dat LNV zelf zwijgt. Het ministerie lijkt er naar te streven

gebieden aan te wijzen waarin allerlei activiteiten kunnen worden verboden.

Binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat is bij Rijkswaterstaat een ver-

gelijkbare studie uitgevoerd. Inmiddels is het beleidsvoornemen naar buiten

gebracht om in gebieden van de Noordzee zogenaamde milieuzones in te stellen

(project MILZON van Directie Noordzee met medewerking van Dienst Getijde-

wateren). Hierbij ligt het accent op kwantitatieve regulering van menselijke
activiteiten tot een niveau waarop er voldoende waarborgen bestaan voor het

voortbestaan van alle soorten. De Werkgroep Noordzee reageerde zeer alert op

de ontwikkelingen en wijst er op dat dit alles er niet toe mag leiden dat niet

aangewezen gebieden een zwaardere druk krijgen. De visserijsector reageerde
zeer verontrust en vraagt om een tegenonderzoek van het (in opdracht van LNV

verrichte) NlOZ-onderzoek. LNV (Directie Visserijen) schijnt aan het Landbouw

Economisch Instituut te hebben gevraagd om een onderzoek te verrichten naar

de economische gevolgen voor de visserij. De directeur Visserijen is van mening
dat een sluiting voordelig moet zijn voor de visserij. Ondertussen heeft het

ministerie van Economische Zaken mijnbouwvergunningen verleend om in ge-

bieden die op de nominatie staan extra beschermd te worden (het Friese Front)
te boren naar gas en olie. Greenpeace voert daartegen acties.


