
Opinie 

Visserij kind van de (energie)rekening  

Wanneer de plannen uit het Energieakkoord allemaal werkelijkheid worden zal dit de visserij 

ongenadig hard gaan raken. Zeker in de wetenschap dat er ook verdere visserijbeperkende 

maatregelen op stapel staan vanuit Natura 2000, Kader Richtlijn Marien-doelstellingen en ander 

(mede)gebruik van de visgebieden. Blijft er überhaupt ruimte over om te vissen, vraagt Durk van 

Tuinen van de Nederlandse Vissersbond zich af. En zijn er ook nog kansen?  

In het SER energieakkoord is in 2013 afgesproken om in 2023 4.500 Megawatt (MW) windenergie op 

zee te hebben gerealiseerd. Daar bovenop heeft het kabinet in december 2016 in haar 

Energieagenda besloten om een vervolgroutekaart voor windenergie op zee op te stellen met een 

ambitie van minimaal 7.000 MW. De doelstelling is om in 2030 11.500 MW te genereren van 

windparken op zee in Nederlandse wateren. Ter illustratie: de bestaande windparken OWEZ, Prinses 

Amalia, Luchterduinen en Gemini hebben een gezamenlijk vermogen van nog geen 1.000 MW.  

Terwijl dus nog niet een kwart van de ambities uit het Energieakkoord is gerealiseerd heeft het 

kabinet een besluit genomen voor de ambities vanaf 2023 tot 2030. Tegen de 

visserijvertegenwoordigers is duidelijk opgemerkt dat de verhoging van 7.000 MW een minimum 

betreft en afhankelijk van het politieke klimaat zomaar naar boven bijgesteld kan worden. 

Momenteel wordt de vervolgroutekaart samengesteld door middel van (een soms niet te volgen 

aantal) diverse stakeholdersessies. De routekaart zal in het najaar van 2017 moeten zijn afgerond, 

zodat het nieuw te vormen kabinet daar een besluit over kan nemen.  

Er wordt gepoogd om alle gebruikers van de Noordzee een stem te geven om in goede harmonie tot 

een 'verkaveling' van de Noordzee te komen. Onmogelijk! De meest recente ruimteclaims op de 

Noordzee van windparken en Natura 2000gebieden moeten ingepast worden in de bestaande 

structuren, en het logische gevolg daarvan is dat met name de visserij het kind van de rekening 

wordt.  

Het ministerie van Economische Zaken riep de visserijsector op om te denken over multifunctioneel 

ruimtegebruik vanuit de energiedoelstelling en niet vanuit bedreigingen. Met die oproep gaat het 

ministerie voorbij aan de realiteit. De vraag die bij menigeen oprijst bij het lezen van zo'n oproep is of 

EZ de bedreigingen überhaupt wel onderkent. De visserijsector denkt zeker vanuit de 

energiedoelstelling, maar dan vanuit 'damage control'.  

De Noordzee is een van de meest productieve zeeën in de wereld, en de vis die we daar duurzaam 

vangen wordt steeds belangrijker voor de internationale voedselvoorziening. Voedsel is ook van 

nationaal belang. Daarom moet er een limiet komen voor de ruimte die Wind op Zee inneemt. Met 

andere energiebronnen, die niet ten koste gaan van de voedselvoorziening, moeten we de dan 

doelstellingen van de Klimaatagenda behalen.  

List verzinnen  

Tijdens de zogenaamde stakeholdersessie is de visserij altijd in de minderheid. De laatste sessie op 

dinsdag 20 mei werd bijgewoond door circa 80 belanghebbenden, waarvan twee 

visserijvertegenwoordigers (Nederlandse Vissersbond en VisNed). Het is nog niet te laat om de vraag 

'hoe moeten we de energiedoelstellingen behalen' bij te sturen, maar we moeten als visserijsector 

een list verzinnen.  



De Nederlandse Vissersbond heeft aangedrongen op een gesprek op bestuurlijk niveau tussen de 

Nederlandse overheid, de windsector en de visserijorganisaties. De visserijsector lijkt niet gebaat bij 

sleepnetvisserijmogelijkheden in windparken, gezien de risico's voor beide partijen en het gevaar dat 

windparken nog groter worden qua oppervlak om ruimte te bieden voor visserij. De "windboeren" 

zeggen het niet met zoveel woorden, maar eigenlijk wil men geen (sleepnet) visserij in de parken. Bij 

de aanbouw van nieuwe parken is het simpelweg te duur om rekening te houden met visserij, onder 

andere doordat kabels dieper ingegraven moeten worden.  

Kansen?  

De Nederlandse Vissersbond zet in op een betere regie. Windparkexploitanten moeten bij het 

ontwerpen rekening houden met huidige gebruikers van het gebied:   

• Maak windmolens zo groot mogelijk en zet zo dicht mogelijk bij elkaar voor een minimaal 

ruimtebeslag op zee. 

• Pak de regie en wijs alleen gebieden voor windparken aan waar momenteel weinig 

sleepnetvisserij is en dus niet de rijke visbestekken.  

• Combineer de windparken met de functie natuurontwikkeling.  

Zeker dat laatste zou een waardevolle keuze voor de visserij zijn. Dat wil zeggen dat wanneer 

windparken gesloten zijn voor sleepnetvisserij, die gebieden ook mee worden gerekend in de 

doelstellingen voor gesloten gebieden voor natuurontwikkeling op de Noordzee. Of juist andersom: 

plaats de windparken – net als de Britten – in gesloten Natura 2000 en KRM-gebieden. De begrenzing 

van deze gebieden is dan ook meteen de limiet die gesteld moet worden aan het ruimtebeslag door 

Wind op Zee.  

Alle belanghebbenden op de Noordzee zullen water bij de wijn moeten doen. Het mag niet alleen ten 

koste gaan van de visserijsector.  

Durk van Tuinen, Nederlandse Vissersbond  

 


