
De Noord ee

Het beleid voor de Noordzee wordt sterk bepaald door internationale
afspraken en regelgeving, ook voor biodiversiteit.
Op www.noordzeeloket.nl (NL) en op www.mumm.ac.be (B) zijn
alle beleidsafspraken, wetten, nationale en internationale verdragen,
Europese regels en convenanten te lezen. Hieronder volgen de
meest relevante voor marien milieu en mariene biodiversiteit.

• Het VN-zeerechtverdrag (UNCLOS) is het juridisch kader waarbinnen
alle maatregelen op alle zeeën moeten plaatsvinden. Dit kader regelt
onder andere de verdeling van bevoegdheden tussen staten. Voor
verschillende zeegebonden activiteiten en de bescherming van het
zeemilieu is Nederland partij bij diverse verdragen.
• Via het Verdrag van London en het bijbehorende London Protocol
van 1996 zijn wereldwijd strenge beperkingen opgelegd aan het stor-
ten en verbranden van afvalstoffen op zee.
• In het MARPOL-verdrag (IMO) is verontreiniging door zeescheep-
vaart gereguleerd (onder andere olieverontreiniging en het gebruik
van antifouling).
• De Convention on Biological Diversity (CBD) bevat mariene doel-
stellingen zoals de instelling van een wereldwijd netwerk van
beschermde mariene gebieden tegen 2012.
• In het Bonn-Agreement hebben de Noordzeelanden afgesproken om
samen te werken m.b.t. de monitoring en bestrijding van de veront-
reiniging van het mariene milieu door schepen en off-shore-installaties
(http://www.bonnagreement.org).
• Het ASCOBANS verdrag van 1991 voor de bescherming van kleine
walvisachtigen in de Baltische Zee en de Noordzee is een verdrag
onder de auspiciën van het CMS-Verdrag (Conventie Migrerende
Soorten of Bonn Verdrag) (www.ascobans.org).
• Het Ballastwaterverdrag regelt het voorkómen van de introductie
van ‘gebiedsvreemde soorten’ via ballastwater.
• De meer directe monitoring en bescherming van het mariene milieu
in het Noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan is onderwerp

van het OSPAR-verdrag, één van de belangrijkste regionale zeeverdra-
gen. Via dit verdrag harmoniseren de partijen hun beleid en strategie
en werken ze aan maatregelen om verontreiniging te voorkomen en
duurzaam gebruik te stimuleren. Het OSPAR-verdrag is belangrijk
voor de uitwisseling van kennis en informatie tussen de partijen. Zo
wordt van de regio Noordzee elke 10 jaar een Quality Status Report
gemaakt, dat de toestand en ontwikkeling van de Noordzee beschrijft.
Dit is een basis voor het formuleren van maatregelen. Ook zal
OSPAR, als regionaal zeeverdrag een belangrijke rol spelen in de
implementatie van de Kaderrichtlijn Europese Mariene Strategie.
• Op Europees niveau zijn vooral de Vogel- en Habitatrichtlijn en het
Europese Biodiversiteitsactieplan richtinggevend voor biodiversiteits-
beleid. De Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) regelen de bescherming
van bedreigde mariene habitats en soorten. Deze richtlijnen zijn in
Nederland vertaald in de Natuurbeschermingswet 1998 en in de Flora
en faunawet. In België zijn deze richtlijnen omgezet in 1999 door de
Wet Marien Milieu en in 2005 door een Koninklijk Besluit tot instel-
ling van beschermde mariene gebieden.
• In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn maatregelen vast-
gelegd om de waterkwaliteit van de rivieren te verbeteren en de afvoer
van vervuilende stoffen naar zee terug te dringen.
• De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) geeft richtlijnen voor het
bereiken van een goede milieutoestand en een duurzaam evenwicht
tussen economie en ecologie. In 2010 zal deze richtlijn in Nederland
zijn verwerkt in de Waterwet en zal ook in België juridisch omgezet
worden.
• Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) bepaalt op Europees
niveau het visserijbeleid en bevat bepalingen over biodiversiteit.
• In de toekomst zal de mariene ruimtelijke planning (zie EU commu-
nicatie hierover) belangrijk worden.
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Gebieden met bijzondere ecolo-
gische waarde op de Noordzee
(bron: Integraal Beheerplan 2015
(VenW et al., 2005). Het Noord-
krompgebied staat niet op deze
kaart, omdat dat toen nog niet
bekend was).
De groene en gele gebieden
zijn of worden aangewezen als
Natura 2000-gebied.
De gearceerde gebieden voldoen
mogelijk ook aan de kwalificaties
op grond van de Vogel- en
Habitatrichtlijnen en/of OSPAR,
maar zijn niet aangemeld.

De beschermde gebieden in het Nederlandse
en Belgische deel van de Noordzee.
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