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Voorwoord
Zowel Stichting De Noordzee als de Noordzee zelf zijn het jaar 2018 gezonder en sterker
geëindigd dan ze het begonnen. Onze stijgende financiële lijn van de afgelopen jaren
kreeg een geweldige impuls toen we beneficiënt werden van de Nationale Postcode Loterij.
Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij hebben wij voor de komende jaren de
financiële zekerheid die nodig is om ons structureel en diepgaand in te zetten voor de vier
hoofdprogramma’s in ons werk: schone zee, beschermde natuur, duurzaam voedsel en
natuurvriendelijke energie.
Deze zekerheid stelde ons in staat de organisatie dit jaar verder uit te breiden en te professionaliseren. We verwelkomden enkele ervaren en getalenteerde nieuwe medewerkers
en we versterkten de onderlinge verbinding tussen de programma’s. In alles wat we doen
verankerden we nog steviger onze kernwaarden: onafhankelijk, science-based, samen en
oplossingsgericht.
We lieten nog meer dan in voorgaande jaren ons gezicht naar buiten toe zien. De Boskalis
Beach Cleanup Tour, waarbij 2.764 vrijwilligers in twee weken tijd maar liefst 11.163 kilo
afval van de Nederlandse stranden opruimden, kreeg zeer veel aandacht in lokale, regionale en landelijke media. Onze campagnes tegen het afval door ballonnen, doppen en
paraffine in de Noordzee en op de stranden brachten het nog altijd urgente vervuilingsprobleem bij een groot publiek op het netvlies. Gelukkig kunt u in dit jaarverslag ook lezen
over onze mooie resultaten voor een structurele aanpak van dit probleem. Een ander
hoogtepunt, zowel publicitair als voor de versterking van de Noordzeenatuur, was de succesvolle lancering van het pilotproject voor oesterherstel in windpark Luchterduinen, dat
we samen met Natuur & Milieu uitvoerden.
De aandacht die deze acties opleverden – uiteraard ondersteund door de vele beelden
en verhalen van de prachtige Noordzee zelf – vertaalde zich in een flinke groei van onze
achterban. Het aantal volgers op Facebook verdubbelde bijna, tot een kleine vijftigduizend,
net als ons totale bereik op Twitter: ruim 1,6 miljoen. Onze elektronische nieuwsbrief ‘De
maand van de Noordzee’ had aan het eind van het jaar zesduizend abonnees.
De interne versterking van de organisatie, en het feit dat steeds meer Nederlanders de
Noordzee in hun hart sluiten, was van groot belang voor misschien wel de belangrijkste
uitdaging van het afgelopen jaar: het proces om te komen tot een overkoepelende strategie voor de Noordzee. Een strategie waarmee de belangrijke partijen op de Noordzee – de
visserij, de scheepvaart, de verschillende energiespelers, de overheid en uiteraard de natuurorganisaties – de basis leggen voor een toekomstbestendig Noordzeebeleid. Met name
door de sterke uitbreiding van het aantal windparken komen er namelijk turbulente tijden aan voor de Noordzee, en alle Noordzeespelers krijgen met die turbulentie te maken.
Gelukkig leeft bij alle Noordzeesectoren het besef dat we meer te winnen hebben bij samenwerking dan bij concurrentie. Daarom staken wij in 2018 veel energie in het om de tafel krijgen van de verschillende sectoren. We organiseerden diverse informele bijeenkomsten waarin partijen een goed beeld kregen van elkaars zorgen en belangen. Gezamenlijk
brachten we uitgangspunten in beeld waaraan een ‘Noordzeestrategie 2030’ – zoals die
door de overheid wordt uitgewerkt – moet voldoen. In de laatste maanden van het jaar
werd dit succesvolle informele proces afgerond en nam de overheid de regie op zich.
Het jaar 2019 wordt dus een sleuteljaar voor de Noordzee. Wat ons betreft is er alles aan
gelegen om een breed gedragen Noordzeeakkoord te sluiten, met inbreng van alle stakeholders. Een akkoord met respect voor de verschillende economische belangen, maar dat
ook terdege rekening houdt met het feit dat al die winstgevende activiteiten zich afspelen
in een heel bijzonder stuk Nederlandse natuur. Het is voor die rijke en gevarieerde natuur dat Stichting De Noordzee zich in 2018 hard heeft gemaakt. En in 2019 gaan we daar
onverminderd mee door.
Floris van Hest - Directeur Stichting De Noordzee
4

Samenvatting – Stichting De
Noordzee in 2018
Samen met vele fantastische vrijwilligers, donateurs en anderen maakte Stichting De Noordzee de Nederlandse stranden en zee weer een stukje schoner,
gezonder en mooier. Het jaar 2018 in vogelvlucht.

Schone zee en schone stranden
Tijdens de zesde Boskalis Beach Cleanup Tour maakten we binnen vijftien dagen de hele Nederlandse Noordzeekust schoon. Maar liefst 2764 hardwerkende
vrijwilligers haalden 11.163 kilo afval van de stranden. Tijdens de ‘Filteretappe’
tussen Hoek van Holland en Monster raapten we in één dag bijna vijftienduizend
sigarettenpeuken op.
Speciale aandacht was er voor de vele ballonresten op de stranden: we vonden
er bijna vijfduizend. Ballonnen zijn feestelijk, maar in de natuur zijn ze een
probleem. Vissen en andere zeedieren denken dat het voedsel is en vogels raken
verstrikt in de sierlinten. Bovendien dragen ballonnen bij aan de plastic soep in
onze zeeën.
Daarom ondernam Stichting De Noordzee in 2018 actie tegen ballonnenvervuiling. En met succes! Dit jaar verdubbelde het aantal gemeenten dat het oplaten
van ballonnen verbiedt tijdens bijvoorbeeld Koningsdag of andere evenementen.
Een prachtige stap kwam er in september, toen de Oranjebond zich uitsprak
tegen het oplaten van ballonnen.
Een ander speerpunt was de vervuiling door doppen en plastic flesjes. In ons
tweede ‘Doppenrapport’ beschreven we hoe ernstig de vervuiling door plastic
doppen inmiddels is, en wat eraan kan worden gedaan. Een doeltreffende aanpak is uitbreiding van het statiegeld. Samen met onder meer Greenpeace en de
Plastic Soup Foundation vroegen we de regering om ook statiegeld te heffen op
kleine plastic flesjes en blikjes.

De kansen en risico’s van windparken
De komende jaren verrijzen er vele nieuwe windparken op de Noordzee. Dat is
mooi, want de windmolens zorgen voor duurzame energie. Bovendien mag er
in de parken niet over de bodem worden gevist, zodat het perfecte plekken zijn
voor de natuur om te herstellen en op te bloeien. Aan de andere kant kunnen
windparken risico’s opleveren voor kwetsbare zeedieren, vogels en vleermuizen.
In 2018 deed Stichting De Noordzee er alles aan om de kansen van windparken
te benutten, en de risico’s te verkleinen. In het uitgebreide rapport ‘Windparken op de Noordzee’ zetten we de kansen en risico’s op een rijtje. Belangrijkste
conclusie: er is veel meer onderzoek nodig om echt te weten wat de effecten zijn
van windparken op de natuur.
De kansen van windparken benutten we met het project De Rijke Noordzee.
In november lieten we – samen met Natuur & Milieu, Van Oord en Eneco – in
windpark Luchterduinen kooien met platte oesters en rifballen te water. We gaan
onderzoeken of de oesters groeien en zich voortplanten, en of er nieuwe riffen
ontstaan. Zo komen hopelijk na honderdvijftig jaar de natuurlijke oesterriffen
weer terug in de Noordzee!
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Duurzame visserij
Om de Noordzee echt gezond te maken, is het belangrijk dat de visserij duurzamer wordt. Om dat te stimuleren zetten we met de organisatie FarmHackNL het
project VisHack op. In teams met mensen uit verschillende disciplines – vissers,
wetenschappers en ICT’ers – werd gewerkt aan innovatieve manieren om de visserij te verduurzamen. Tijdens de eerste VisHack, in april, ging het over de vraag
hoe we ongewenste bijvangsten van vissers kunnen terugbrengen. De winnaar
was het team dat een oplossing had bedacht om vis die wél gewenst is, niet te
laten ontsnappen. De prijs van 2500 euro is ingezet om dit idee in de praktijk te
testen.

Expeditie Noordzee 2018
In juni ondersteunden we Stichting Duik de Noordzee Schoon in de tiendaagse
‘Expeditie Noordzee’. Met 28 duikers brachten we onder andere acht scheepswrakken in kaart en legden we ruim 150 verschillende soorten vast. Oude
scheepswrakken zijn kraamkamers en schuilplaatsen voor veel dieren. Daarnaast borgen we 750 kilo aan vistuig op. In verloren visnetten en haakjes kunnen
vissen, kreeften en krabben verstrikt raken en sterven. Aan de expeditie namen
naast de professionele duikers ook onder meer marien biologen, archeologen,
fotografen en filmers deel.

Noordzeestrategie 2030
De komende jaren verandert veel op de Noordzee, vooral door de sterke opmars
van windenergie. Deze ontwikkeling treft alle sectoren die die op zee actief zijn:
visserij, scheepvaart, energiesector, overheid en natuur. Daarom was in 2018 één
van de speerpunten in ons werk om al deze partijen bij elkaar te brengen om na
te denken over de toekomst van de Noordzee. Wij waren aanjager van diverse
bijeenkomsten waarin we de mogelijkheden verkenden van een Noordzeeakkoord. Ook de politiek zag in hoe belangrijk het is om tot gezamenlijke afspraken te komen: in september 2018 verstrekte het kabinet aan een onafhankelijke
voorzitter de opdracht om een ‘Noordzeestrategie 2030’ op te stellen. In 2019
blijft Stichting De Noordzee nauw betrokken bij dit proces.

Financiën: een uitzonderlijk goed jaar
Stichting De Noordzee sloot 2018 af met een positief resultaat van € 594.444.
Financieel gezien was 2018 voor Stichting De Noordzee een uitzonderlijk jaar.
Niet alleen behaalden wij onze doelstellingen op het gebied van fondsenwerving,
wij werden bovendien beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. Hoewel dit
beneficiëntschap in 2018 werd toegekend, ging het al 2017 in. Omdat wij ervoor
kozen de bijdrage van beide jaren in boekjaar 2018 te verwerken, werd de reserve
op peil gebracht. Onze doelstelling om een reserve te hebben van tussen de
800.000 en 1 miljoen euro – waarmee onze vaste kosten, exclusief projectkosten,
een jaar kunnen worden gedekt – is hiermee bereikt. Zo konden we dit jaar dit
uitzonderlijk positieve resultaat vieren. Heel veel dank aan alle deelnemers van
de Nationale Postcode Loterij!

6

Een integrale benadering
Het werk van Stichting De Noordzee is thematisch opgedeeld in vier deelgebieden: natuurvriendelijke energie, schone zee, beschermde natuur en duurzame
visserij. In dit jaarverslag wordt gerapporteerd over onze activiteiten en resultaten op elk van deze thema’s. Ons werk speelt zich echter niet af in vier gescheiden zuilen. Integendeel: er zijn meerdere raakvlakken en overlappingen, en aan
veel van de beschreven activiteiten is dan ook samengewerkt door medewerkers
uit verschillende projectteams.
Precies zo hebben de sectoren op de Noordzee veelvuldig met elkaar te maken.
De komende jaren verandert veel op de Noordzee. Met name de sterke opmars
van windenergie zal het gebruik en de ruimtelijke indeling van de Noordzee een
fundamenteel ander aanzien geven. Deze ontwikkelingen treffen alle stakeholders: visserij, scheepvaart, energiesector, overheid en natuur.

Noordzee-akkoord 2030
Daarom was het in 2018 een van de speerpunten in ons werk om een verbindende rol te spelen in de besprekingen over de toekomst van de Noordzee. Want
om de vele gelijktijdige ontwikkelingen op de Noordzee in goede banen te leiden
– en ook om te voorkomen dat de natuur de dupe wordt van een concurrentiestrijd tussen sectoren om hun plek veilig te stellen – is een integrale, sectoroverstijgend benadering nodig. Stichting De Noordzee heeft deze handschoen
succesvol opgepakt.
In 2017 kreeg Stichting De Noordzee van het Ministerie van Economische Zaken
de opdracht de haalbaarheid te onderzoeken van een Noordzee-akkoord. Dit
multistakeholderakkoord moet de basis leggen voor een stabiel en toekomstbestendig Noordzeebeleid. Beleid waarover alle belanghebbenden hebben meegedacht, en dat een goede balans vindt tussen de verschillende economische en
ecologische afwegingen.
In 2018 waren wij dé aanjager van diverse bijeenkomsten waarin we met een
grote groep spelers op de Noordzee de mogelijkheden verkenden van een Noordzee-akkoord. Naar aanleiding van enkele grote en kleine bijeenkomsten en een
reeks individuele gesprekken, konden we tegen het eind van het jaar de conclusie trekken dat een stakeholderakkoord over de toekomst van de Noordzee goed
mogelijk lijkt te zijn, mits het gebeurt onder een stevige regie van de overheid.

Opdracht aan Jacques Wallage
De overheid ziet dit zelf ook terdege in. Een motie van Kamerlid Tjeerd de Groot
(D66) om ‘de regie over de Noordzee te versterken’ werd in april 2018 aangenomen. En ondanks het feit dat het beleid met betrekking tot de Noordzee is verdeeld over meer dan vier ministeries, zijn de interdepartementale samenwerking
en afstemming hierover versterkt. Zo is er tussen de betrokken ministeries een
DG-overleg over de Noordzee tot stand gekomen.
In september 2018 werd aan Jacques Wallage de opdracht verstrekt om de rol
van onafhankelijk voorzitter op zich te nemen van het proces om te komen tot
een Noordzeestrategie 2030. Het doel van zijn opdracht is ‘een duurzame samenwerking tot stand te brengen tussen de stakeholders bij het Noordzee-beleid en
-beheer en tussen de daarbij betrokken verantwoordelijke ministeries’.1 In 2019
zal Stichting De Noordzee nauw betrokken blijven bij dit proces.

1 Brief Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 28 september 2018, IENW/BSK2018/207946
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Natuurvriendelijke energie
De komende jaren neemt de ontwikkeling van windparken op de Noordzee een
grote vlucht. Wij wezen in 2018 op de kansen en risico’s van die ontwikkeling
voor de natuur. De kansen van windparken voor natuurversterking onderzochten we in een pilotproject voor oesterherstel in windpark Luchterduinen.

Onze doelstellingen 2018–2020
•
•
•

Wind op zee: risico’s vermijden, kansen benutten
Start pilots natuurversterking in windparken
Ontmanteling van olie- en gasplatforms gebeurt mede op basis van ecologische criteria

Onze activiteiten en resultaten in 2018
De kansen en risico’s van wind op zee
Rapport ‘Windparken op de Noordzee’
Stichting De Noordzee publiceerde in 2018 het rapport ‘Windparken op de
Noordzee: kansen en risico’s voor de natuur’. We concludeerden dat er veel meer
onderzoek nodig is naar de gevolgen die de bouw van windparken zal hebben
op de Noordzeenatuur. Mogelijk beslaan windparken in 2050 20 procent van het
Noordzeeoppervlak; deze enorme schaal maakt de ecologische effecten moeilijk te voorspellen. Vogels en vleermuizen kunnen in aanvaring komen met de
turbines en hun habitat verliezen. Het harde onderwatergeluid tijdens de bouw
kan zeezoogdieren, vissen en vislarven ernstig hinderen. Behalve naar dergelijke
acute risico’s is onderzoek nodig naar de langetermijneffecten: hoe beïnvloeden
de windparken bijvoorbeeld de zeestromingen en windpatronen?
Tegelijkertijd bieden de windparken kansen voor de natuur. Doordat er in de
parken niet over de bodem mag worden gevist, zijn het perfecte plekken voor de
natuur om te herstellen en op te bloeien. Op het harde substraat van de turbines
kunnen zich allerlei soorten vestigen en kunnen bijvoorbeeld, na decennia van
afwezigheid, de oesterriffen terugkeren in de Noordzee (zie hieronder over ons
project voor oesterherstel in windpark Luchterduinen).
Het rapport bevatte een overzicht van de stand van de kennis over dergelijke
kansen en risico’s, en aanbevelingen voor een natuurvriendelijke uitvoering van
windparken op zee. Belangrijkste aanbevelingen: maak integraal beleid om de
snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden, en investeer sterk in kennis en
onderzoek.

Beleidsbeïnvloeding
De oproep tot een ecologisch verantwoorde uitvoering van ‘wind op zee’ deden
we in 2018 geregeld samen met andere natuur- en milieuorganisaties. In het
voorjaar schreven we met Natuur & Milieu, het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland een brief aan zeven
ministeries met het pleidooi om op de Noordzee natuur en menselijk gebruik
met elkaar in balans te brengen. Dezelfde boodschap brachten de organisaties in
tijdens de onderhandelingen over een nieuw Klimaat- en Energieakkoord.
In het ontwerp-Klimaatakkoord, dat in december werd gepresenteerd, is duidelijk opgenomen dat aanvullende windparken alleen gerealiseerd worden als
er voldoende ecologische ruimte voor is, en als er een balans wordt gevonden
tussen de verschillende gebruiksfuncties; daarbij moet ook de ‘Goede Milieutoe8

stand’ worden bereikt. Het ontwerpakkoord benoemt ook de mogelijkheid tot het instellen
van een transitiefonds, waarmee maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld natuurherstel
en verduurzaming van de visserij kunnen worden gefinancierd.

De Rijke Noordzee: pilot Luchterduinen
Samen met Natuur & Milieu startten we het programma ‘De Rijke Noordzee’, waarmee we de
kansen van windparken voor natuurherstel willen onderzoeken. Aan het begin van het jaar
lieten we in samenwerking met Eneco, Van Oord en wetenschappers van het Platte Oester
Consortium een ontwerp maken voor een pilot waarbij oesters worden geïntroduceerd in een
windpark. In november ging met dit ontwerp een pilotproject van start in windpark Luchterduinen; er werden drie kooien met platte oesters en twee rifballen te water gelaten. In 2019
komen daar nog zes kooien met vestigingsmateriaal bij.
Tijdens het project zullen we onderzoeken of de oesters overleven, groeien, zich voortplanten,
en of de nakomelingen zich vestigen in het windpark. De opgedane kennis delen we met de
wind- en waterbouwsector, zodat deze gebruikt kan worden om natuurversterkingsprojecten
in toekomstige windparken mogelijk te maken.

Evaluatie en vooruitblik
Met het pilotproject in windpark Luchterduinen ging een jarenlang gekoesterde droom in vervulling. Wij hopen dat hiermee een kantelpunt wordt bereikt en dat, gesterkt door de resultaten van de pilot, natuurversterking een standaard onderdeel wordt bij de bouw van nieuwe
windparken. In 2018 hebben we bij zowel de windsector als de overheid het bewustzijn over
de ecologische aspecten van wind op zee vergroot; hierop blijven we ons ook in 2019 richten.
Daarnaast begint in 2019 de monitoring van de Luchterduinenpilot, en gaan we op zoek naar
partners voor een nieuwe pilot. Waar ons werk voor het minimaliseren van de risico’s van
wind op zee in 2018 nog vooral informerend was, willen we in 2019 de windsector sterker
betrekken bij het oplossen of verminderen van die risico’s.
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Schone zee
Via visserij, scheepvaart, toerisme en rivieren belandt veel afval in de Noordzee
en op de stranden. Ook in 2018 zetten we ons in voor een schone zee en stranden en voor duurzame scheepvaart.

Onze doelstellingen 2018–2020
•
•
•

Significant minder afval in zee en op de stranden
Meer publiek bewustzijn over vervuiling op Nederlandse Noordzeekust
Vergroten van de marktvraag naar schone scheepvaart

Onze activiteiten en resultaten in 2018
Boskalis Beach Cleanup Tour
Tijdens de zesde Boskalis Beach Cleanup Tour maakten we binnen vijftien dagen
de hele Nederlandse Noordzeekust schoon. Tussen 1 en 15 augustus haalde het
recordaantal van 2.764 vrijwilligers 11.163 kilo afval van de stranden. De hoeveelheid afval was kleiner dan in de voorgaande twee jaar. Dit kwam vermoedelijk
doordat er dit jaar minder stormen waren.
De speciale ‘Filteretappe’ tussen Hoek van Holland en Monster leverde in één
dag bijna vijftienduizend opgeraapte sigarettenpeuken op. Dit jaar werden de
gevonden ballonresten en sierlinten apart gehouden: er werden er 4.896 geteld. Gedurende het hele jaar voerden we actie tegen vervuiling door ballonnen.
Tijdens de ‘Maritieme etappe’ ruimden we afval op samen met mensen uit de
scheepvaartsector.
Tijdens de tour werkten we samen met verschillende partijen. Hoofdsponsor
Boskalis en tientallen andere partners ondersteunden de tour financieel en in
natura. Alle 26 kustgemeenten hielpen mee met het afvoeren van het afval, en
43 strandpaviljoens en horecagelegenheden fungeerden als start- en eindlocatie.
Burgemeesters en wethouders spraken de deelnemers toe en moedigden ze aan.
De tour kreeg volop aandacht in zowel landelijke als lokale media (zie ook het
hoofdstuk ‘Communicatie’).

Monitoring strandafval in Nederland en internationaal
In opdracht van Rijkswaterstaat voert Stichting De Noordzee gedetailleerde
strandafvalmonitoringen uit. Daarmee krijgen we inzicht in het soort en de
hoeveelheid afval dat aanspoelt op de Noordzeestranden. In 2018 voerden we
zestien van deze monitoringen uit. Ook publiceerden we een factsheet met onze
bevindingen uit de strandafvalmonitoringen tussen 2004 en 2017. Daaruit bleek
dat maar liefst 93 procent van het gevonden afval in die periode van plastic was.
Boven aan de top 5 van meest gevonden afvalitems stonden netten, touw en
vispluis van de visserijsector. Helaas is er tussen 2004 en 2017 geen significante
daling van de hoeveelheid afval geconstateerd. Wel zijn er positieve ontwikkelingen voor het verminderen van specifieke afvalitems (zie ‘Campagnes tegen
strand- en zeeafval’ hieronder).
In 2018 namen we deel aan een bijeenkomst in het kader van het OSPAR-verdrag,
het verdrag ter bescherming van het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (waartoe de Noordzee wordt gerekend). Daarbij werkten we onder meer mee
aan een update van de Beach Litter Guidelines, richtlijnen waarmee strandafval
kan worden gemonitord in de OSPAR-verdragsstaten.
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Campagnes tegen strand- en zeeafval
In 2018 voerden we gerichte campagne tegen grootvervuilers op de Nederlandse stranden en
in zee: vispluis en visnetten, doppen, ballonnen, en paraffine.
Vispluis en visnetten
Binnen het project Noordzee Nettenvrij richten we ons op de aanpak van netten, touwen en
vistuigafval. Dit jaar is er wederom ingezet op samenwerking met de sector, onder andere
binnen de Green Deal Visserij voor een Schone Zee, op bewustwording en op verbetering van
faciliteiten in visserijhavens. Ook waren er weer diverse ‘kajuitgesprekken’ waarbij we met
vissers in gesprek gingen over afvalmanagement aan boord en in de haven, en waren we aanwezig bij het Holland Fisheries Event.
Doppen
Een ander speerpunt was de vervuiling door doppen en plastic flesjes. In ons tweede ‘Doppenrapport’ beschreven we hoe ernstig de vervuiling door plastic doppen inmiddels is, en wat
eraan kan worden gedaan. Een doeltreffende aanpak is uitbreiding van het statiegeld. Samen
met Greenpeace, Recycling Netwerk, Natuur & Milieu, de ‘Plastic Soup Surfer’ Merijn Tinga,
en de Plastic Soup Foundation vroegen we de regering om ook statiegeld te heffen op kleine
plastic flesjes en blikjes. Meer dan tweehonderd gemeenten sloten zich aan bij de ‘Statiegeldalliantie’, en ook visserijorganisatie VisNed pleitte voor uitbreiding van het statiegeld. In
maart besloot de regering helaas de uitbreiding van het statiegeld uit te stellen, om de voedings- en verpakkingindustrie de kans te geven zelf met oplossingen te komen.
De aanpak van doppenvervuiling is opgenomen in de ‘European Plastic Strategy’ van de Europese Commissie, die in 2018 werd gepresenteerd. Daarnaast keurde in december het Europees
Parlement de Europese richtlijn voor ‘single-use plastics’ goed, met onder andere doelstellingen voor invoering van statiegeldsystemen en het vastmaken van doppen aan plastic drankverpakkingen. Helaas is de termijn voor deze doelstellingen pas 2024.
Ballonnen
In 2018 deden we onderzoek – onder meer tijdens de Beach Cleanup Tour (zie boven) – naar
de aard en omvang van ballonnenvervuiling op de Noordzeestranden en in zee. Ook brachten
we in kaart in hoeverre gemeenten een ontmoedigingsbeleid voeren of een verbod hebben
ten aanzien van ballonoplatingen: driekwart voerde een dergelijk beleid nog niet. Tijdens het
evenement ‘Schrijf die ballon af’, in april op het strand van Scheveningen, schreven mensen
zo’n 180 kaarten aan 128 gemeenten, met een persoonlijke oproep om ballonvervuiling tegen
te gaan. Daarnaast voerden we gesprekken met gemeenten en met onder meer de Oranjebond. Het werk wierp zijn vruchten af: in 2018 verdubbelde het aantal gemeenten dat het
oplaten van ballonnen verbiedt tijdens bijvoorbeeld Koningsdag of andere evenementen. Een
prachtige stap kwam er in september, toen de Oranjebond zich uitsprak tegen het oplaten
van ballonnen.
Paraffine
Extra aandacht was er dit jaar wederom voor de vervuiling door paraffine, een een product
gemaakt van ruwe olie dat onder andere wordt gebruikt voor het maken van kaarsen. Het
komt in zee door het spoelen van ladingruimtes en leidingen, en de stranden liggen er vaak
mee bezaaid. We publiceerden een rapportage met de resultaten van het onderzoek naar
aangetroffen paraffineresten op de Nederlandse stranden, en riepen de overheid op tot een
regionaal verbod voor het lozen van paraffine in zee.
In mei werd er een goede stap gezet toen een convenant werd gesloten dat moet voorkomen dat schepen in Nederlandse wateren waswater met paraffine in zee lozen. Stichting De
Noordzee was een van de ondertekenaars, samen met onder meer het Havenbedrijf Rotterdam, de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reders, het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, en enkele vervoerders van paraffine. Bij de Internationale Maritieme Organisatie
(IMO) ijverden we voor aanscherping van regionale voorschriften over paraffinevervuiling.
Hopelijk wordt deze aanscherping in 2019 aangenomen.
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Green Deal ‘Zeevaart, Binnenvaart en Havens’
Met de Green Deals stimuleert de Nederlandse overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving. In 2018 bereidde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de nieuwe Green Deal ‘Zeevaart, Binnenvaart en Havens’
voor. Stichting De Noordzee dacht mee over de inhoud en leverde input aan
het ministerie. We hadden in het kader van de Green Deal steeds constructief
contact met spelers uit de sector, waaronder de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reders, Netherlands Maritime Technology en de brancheorganisatie van
ladingeigenaren evofenedex.
Een belangrijk aandachtspunt was voor ons het feit dat de scheepvaart niet alleen emissies naar de lucht uitstoot maar ook naar het water, bijvoorbeeld in
de vorm van paraffinelozingen (zie boven). Aan het eind van het jaar werd een
concepttekst gepresenteerd voor de Green Deal, die echter wat ons betreft nog
te weinig concreet was en bovendien zich te veel richt op luchtemissies. In 2019
wordt de Green Deal definitief uitgewerkt; wij blijven pleiten voor concrete maatregelen om via deze Green Deal en andere afspraken alle scheepvaartemissies
terug te dringen.

Onderwatergeluid scheepvaart
Samen met het International Fund for Animal Welfare (IFAW) vroegen we aandacht voor het onderbelichte probleem van het onderwatergeluid dat de scheepvaart veroorzaakt. Dergelijk geluid verstoort de communicatie van zeedieren,
net als hun vermogen om voedsel te vinden en zich te beschermen tegen gevaar.
In samenwerking met Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat organiseerden we hierover een seminar, dat werd bezocht door zo’n
veertig afgevaardigden van de scheepvaartsector, ngo’s en de overheid. Het
seminar hielp het onderwerp op de agenda te zetten, en leverde een lijst op met
aanbevelingen hoe onderwatergeluid kan worden aangepakt; dit wordt in 2019
verder uitgewerkt. Daarnaast werkten we mee aan een educatieve special van de
NOS over het onderwerp.

Instroom van afval via rivieren
Met het project ‘Schone rivieren’, dat we in 2017 startten met de Plastic Soup
Foundation en het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), brachten vrijwillige ‘rivierafvalonderzoekers’ in een voorjaars- en najaarsmeting het
plastic afval in rivieren in kaart. We traden in 2018 twee keer naar buiten met de
resultaten van de monitoringen; beide keren werd het project opgepikt door landelijke media. Samen met de projectpartners dienden we onder meer een ‘zienswijze’ in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om monitoring van
afval in rivieren als verplicht onderdeel op te nemen in de nieuwe Kaderrichtlijn
Water. De resultaten van het project zijn gedeeld in Ospar-verband; er is internationaal veel interesse in dit grootschalige afvalonderzoek in de Nederlandse
delta.

Evaluatie en vooruitblik
Al enige jaren moeten we constateren dat het publieke bewustzijn over zee- en
strandafval weliswaar groeit, maar dat zich dit niet meteen vertaalt in afname
van dat afval. Gelukkig zagen we in 2018 dat vooral bij overheden nu ook voorzichtig de daad bij het woord wordt gevoegd, met onder meer stappen tegen
ballon- en paraffinevervuiling.
We zullen dit in 2019 in een nog grotere stroomversnelling proberen te brengen,
waarbij we blijven inspelen op de grote maatschappelijke aandacht die er is
voor onderwerpen als de plastic soep in zeeën. We zetten onze campagnes voort
tegen de meest gevonden afvalitems, en we versterken onze lobby voor de aanpak van afval in zee, vooruitkijkend naar Europese richtlijnen die (plastic) afval
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moeten gaan beperken. Het project ‘Schone rivieren’ blijven we gebruiken om
een nog beter totaalbeeld te krijgen van het afval en de bronnen ervan. In 2019
zullen we ons extra richten op afval van vispluis en visnetten, het meest gevonden afvalitem op de stranden. Dat zal onder meer gebeuren tijdens een volgende
editie van de VisHack (zie ook het hoofdstuk ‘Duurzaam voedsel’).
De Beach Cleanup Tour gaat in 2019 in ongewijzigde vorm zijn zevende editie in.
Bedrijven kunnen zich vanaf 2019 financieel aansluiten door ‘Vriend van de Tour’
te worden. Daarnaast zal er extra aandacht zijn voor de zogenaamde ‘single use
plastics’.
De scheepvaartsector begint langzaam maar zeker meet te communiceren over
duurzaamheid. Het aantal initiatieven van voorlopers gericht op schone scheepvaart groeit. Ook wordt wetgeving internationaal strenger. In Nederland is de
Green Deal ‘Zeevaart, Binnenvaart en Havens’, die in 2019 wordt afgerond, potentieel een positieve stap; het proces stimuleert verschillende partijen in en rond
de sector elkaar op te zoeken en te kijken wat zij kunnen doen voor een schonere scheepvaart. Tegelijkertijd is onmiskenbaar dat de scheepvaart sterk wordt
geregeerd door economische motieven, in een internationale en zeer ondoorzichtige keten. Vooruitgang zal dus hoe dan ook in kleine stapjes worden bereikt.
In 2019 zullen we op het thema ‘Schone scheepvaart’ werken volgens een
nieuwe, in 2018 voorbereide strategie. We richten onze activiteiten nog sterker op
de situatie in de Noordzee zelf. De ‘holistische’ kijk op scheepvaart – dat emissies
niet alleen naar de lucht, maar ook naar het water plaatsvinden – zullen we zo
breed en begrijpelijk mogelijk uitdragen, onder meer in filmpjes en een infographic.
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Beschermde natuur
De natuur in grote delen van de Noordzee is de afgelopen anderhalve eeuw
achteruitgegaan door visserij en andere menselijke activiteiten. Zandverplaatsing en windmolens leggen nieuwe druk op het ecosysteem. In 2018 bleven we
ons inzetten voor betekenisvolle bescherming van diverse natuurgebieden in de
Nederlandse Noordzee, onder meer via lobby, onderzoek een voorlichting.

Onze doelstellingen 2018–2020
•
•
•

Werken aan 20-25 procent daadwerkelijke beschermde gebieden in de Nederlandse Noordzee in 2030
Nauwe betrokkenheid bij onderzoek over Noordzeenatuur en (bodem)bescherming
Meer kennis over ecologische effecten zandwinning en -suppletie

Onze activiteiten en resultaten in 2018
Lobby voor gebiedsbescherming
Aan het eind van het jaar was er hoopvol nieuws over de bescherming van vier
natuurgebieden in de Noordzee: de Doggersbank, de Klaverbank, het Friese Front
en de Centrale Oestergronden. De implementatie van deze bescherming loopt al
jarenlang bijzonder moeizaam, vooral doordat het gaat om Europese onderhandelingen met inbreng van meerdere landen. In december meldde echter minister
Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede
Kamer dat ze de procedure zal starten om de Nederlandse voorstellen voor
gebiedsbescherming op Europees niveau te laten vaststellen. Schouten’s inschatting was dat de voorstellen zonder discussie worden aangenomen. Nadat de
Europese Commissie en het Europees Parlement ernaar hebben gekeken kunnen
ze worden omgezet in een verordening en kunnen we daadwerkelijk verandering
in het water zien.
In 2018 voedde Stichting De Noordzee het debat over gebiedsbescherming zowel
voor als achter de schermen met feiten. Aan het begin van het jaar zetten we in
de brochure ‘Gebiedsbescherming op de Nederlandse Noordzee’ op een rij welke
visserijmaatregelen voor welke natuurgebieden zijn afgesproken, en in hoeverre
die gebieden ook daadwerkelijk zijn beschermd. We verspreidden de brochure
binnen ons netwerk en bespraken hem op de betrokken ministeries. Doordat de
brochure de objectieve stand van zaken beschrijft rondom gebiedsbescherming
in relatie tot de visserij, en doordat ook de perspectieven van de visserijsector en
de overheid erin zijn meegenomen, werd hij in brede kring goed ontvangen.
In de zomer analyseerden we met Seas At Risk – een Europese parapluorganisatie van ngo’s die opkomen voor de bescherming van zeeën – in hoeverre Nederland voldoet aan Europese wetgeving voor beschermde gebieden. De analyse was
een reactie op het regeerakkoord van het kabinet Rutte-3, waarin staat dat er
niet meer visgebieden worden gesloten dan noodzakelijk onder EU-regelgeving.
We concludeerden dat Nederland verplicht is verschillende gebieden te sluiten
en op verschillende vlakken achterloopt met de implementatie van de Habitaten Vogelrichtlijn. Zo moet er voor de Doggersbank, de Klaverbank en het Friese
Front uiterlijk in 2019 een operationeel beheerplan zijn; dat beheerplan staat nu
gepland voor 2021. Daarnaast zet Nederland onvoldoende stappen tegen de achteruitgang van natuurlijke habitats en soorten binnen deze gebieden, en tegen
de verstoring van soorten. Ook moet volgens de Europese Kaderrichtlijn Mariene
Strategie de Nederlandse Noordzee in 2020 de ‘Goede Milieutoestand’ (GMT) hebben bereikt. De overheid concludeerde dit jaar echter in een rapport dat dit voor
zeven van de elf ‘descriptoren’ niet gehaald wordt, en dat dit voor één descriptor
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onbekend is. Met de voorstellen die in 2019 op Europees niveau worden ingebracht door minister Schouten (zie boven) komt die GMT wel dichterbij, maar
wordt hij waarschijnlijk nog niet gehaald.

Uitvoering Noordzeekustvisserijakkoord
Stichting De Noordzee had in 2018 zitting in de klank- en de regiegroep die
uitvoering moeten geven aan het in 2017 gesloten Noordzeekustvisserijakkoord tussen natuurorganisaties, de visserijsector en de overheid. Onderdeel
van dit akkoord was de bescherming van een deel van de Borkumse Stenen.
Helaas verliep de uitvoering moeizaam. Het succes van de bescherming van de
Borkumse Stenen kon nog niet worden verzilverd, omdat de overheid over het
hoofd had gezien dat in het gebied gaswinning en zandwinning plaatsvinden;
hiervoor moet nog een juridische oplossing worden gevonden. Het is moeilijk om
tot werkbare afspraken te komen tussen overheid, ngo’s en vissector. Hierover
stuurden we samen met de andere natuurorganisaties een kritische brief; in
2019 moet blijken of dit leidt tot betere implementatie van het akkoord.

DISCLOSE-project
Ook in 2018 waren we betrokken bij het onderzoeksproject DISCLOSE, dat tussen
2016 en 2020 de Noordzeebodem in kaart brengt en onderzoekt in hoeverre bodemgemeenschappen zich kunnen herstellen na verstoring. Er werd gewerkt aan
een gedetailleerde habitatkaart van de Noordzee, die zal helpen geïnformeerde
afwegingen te maken over te beschermen natuurgebieden in de Noordzee. Er
verschenen twee DISCLOSE nieuwsbrieven.
In het kader van het project werd verder onderzocht hoe de in 2017 ontdekte
zandkokerworm op de Bruine Bank kan worden beschermd, waarbij we hulp
kregen van het advocatenkantoor Van Benthem & Keulen. Samen met Wageningen Marine Research analyseerden we daarnaast de inkomstenderving voor de
visserij door gebiedssluiting en door de bouw van windparken op de Noordzee.

Expeditie Noordzee 2018
Samen met Stichting Duik de Noordzee Schoon ondernamen we in juni de
tiendaagse ‘Expeditie Noordzee’. Met 28 duikers legden we onder meer ruim 150
soorten vast en brachten we acht scheepswrakken in kaart; oude scheepswrakken zijn kraamkamers en schuilplaatsen voor veel dieren. Daarnaast borgen we
750 kilo aan vistuig; in verloren visnetten en haakjes kunnen vissen, kreeften en
krabben verstrikt raken en sterven. Aan de expeditie namen naast de professionele duikers ook onder meer marien biologen, archeologen, fotografen en filmers
deel. Een gepland nader onderzoek van het in 2017 ontdekte sabellariarif ging
niet door vanwege storm.
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Haaien- en roggenproject
Stichting De Noordzee nam in 2018 weer deel aan het driejarige project ‘Haaien
en roggen terug in de Noordzee’ van het Wereld Natuur Fonds. In de Oosterschelde zetten we een aantal gekweekte stekelroggen uit, om te onderzoeken waar ze
zich naartoe bewegen en om onze kennis te vergroten over de vraag of, en hoe, je
deze dieren kunt kweken en herintroduceren.

Verduurzaming zandwinning en -suppletie
Stichting De Noordzee was actief binnen het convenant Ecologisch Gericht
Suppleren, dat de natuureffecten van zandsuppleties wil beperken. We gaven
input op de lopende onderzoekstrajecten en bespraken wat nodig is voor betere
ontwerpcriteria. Naar aanleiding van deze input wordt de website Natuurlijkveilig.nl vernieuwd. Verder brachten we een zienswijze in voor de Milieueffectrapportage voor ophoog- en suppletiezand. Vanwege de invloed van zandwinning
en -suppletie op de gezondheid van de Noordzee, met name door uitdagingen
rond zeespiegelstijging en de zandvoorraad, besloot het bestuur van Stichting De
Noordzee voor 2019 te investeren in een medewerker op dit onderwerp.

Evaluatie en vooruitblik
Op het Beschermde natuur-dossier blijft vooruitgang tergend langzaam gaan.
De Kamerbrief van minister Schouten in december, waarin ze Europese stappen aankondigt voor bescherming van vier natuurgebieden in de Nederlandse
Noordzee, gaf het jaar echter een hoopvol slot. Verder was het belangrijk dat wij
de discussie over gebiedbescherming konden voeden met betrouwbare cijfers en
analyses, onder meer met onze brochure ‘Gebiedbescherming op de Nederlandse
Noordzee’.
In 2019 willen we ons verder verdiepen in de verduurzaming van de zandwinning op de Noordzee; daarvoor zal een medewerker worden aangetrokken.
Daarnaast hopen we mee te gaan met een onderzoeksexpeditie van het NIOZ
(Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee), waarbij we het sabellariarif op de
Bruine Bank nogmaals willen bezoeken. Uiteraard blijven we ons inzetten voor
bescherming van diverse natuurgebieden in de Noordzee, onder meer via een juridische analyse van de vraag of Nederland voldoet aan zijn verplichtingen met
betrekking tot gebiedbescherming.
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Duurzaam voedsel
Dankzij beter beheer, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, hebben met
name de commerciële visbestanden in de Noordzee zich de laatste jaren goed
hersteld. Maar er zijn nog volop uitdagingen. Daarom werkte Stichting De
Noordzee ook in 2018 aan een duurzame, goed beheerde Noordzeevisserij.

Onze doelstellingen 2018–2020
•
•

Continue verduurzaming van de visserij
Risico’s vermijden en kansen benutten bij de ontwikkeling van aquacultuur

Onze activiteiten en resultaten in 2018
Lobby voor duurzaam bestandbeheer
In december wordt ieder jaar in Brussel bepaald hoeveel vis er het jaar daarop
mag worden gevangen in de Noord-Atlantische Oceaan. Stichting De Noordzee
pleitte er ook in 2018 voor dat daarbij de duurzaamheid op lange termijn vooropstaat. Bij wet is vastgelegd dat hiervoor moet worden gestreefd naar het oogsten
van visbestanden, van zowel doel- als bijvangstsoorten, op duurzaam niveau volgens het principe van de ‘maximale duurzame oogst’ (maximum sustainable yield,
MSY). Om dit te bereiken moeten wetenschappelijke adviezen over maximale
vangsten voor alle geoogste soorten worden opgevolgd.
In de aanloop naar de ‘Decemberraad’ brachten wij, samen met vier andere
natuurorganisaties, deze boodschap in een brief onder de aandacht van minister
Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vergezeld van een bijlage
met adviezen per soort. Ook voerden we gesprekken met diverse partijen in de
Tweede Kamer en namen we op Europees niveau deel aan verschillende Europese adviesraden met betrekking tot de visserij. Tijdens de Decemberraad zelf
overlegden we met minister Schouten over onze aanbevelingen. De minister gaf
aan dat voor Nederland het MSY-principe leidend is, en dat ze de intentie heeft
er per 2020 aan te voldoen. De uitkomst van de Decemberraad was dat het aantal
soorten dat op MSY-niveau staat ongeveer gelijk bleef; de uitdaging voor volgend
jaar blijft dus even groot.

Pulsvissen
Stichting De Noordzee nam in 2018 diverse keren stelling in het voortdurende
debat over de pulsvisserij. Pulsvissen is een relatief recente vistechniek, waarbij
stroomdraden over de grond slepen en elektrische schokjes afgeven. Vissen die
een stroomstootje krijgen springen op van de bodem en kunnen worden opgevist zonder dat de bodem al te zeer wordt omgewoeld. Pulsvisserij lijkt milieuvriendelijker dan de traditionele boomkorvisserij, maar er zijn nog veel vraagtekens over de effecten.
Stichting De Noordzee pleitte voor meer investeringen in onderzoek naar de
voors en tegens van het pulsvissen. Het risico nam in 2018 toe dat deze mogelijk
duurzame manier van vissen zonder goede onderbouwing wordt uitgebannen.
Officieel is pulsvissen in de Europese wateren niet toegestaan; de Nederlandse
vissers hadden een tijdelijke ontheffing. Voorwaarde was dat de vissers zouden
meewerken aan onderzoek naar de techniek. Met dit onderzoek werd echter tot
2017 gedraald, en in januari 2018 sprak het Europees Parlement zich uit voor een
totaalverbod op pulsvissen. Daarmee was het doek nog niet definitief gevallen,
want de vistechniek was aan het eind van het jaar nog onderwerp van discussie
binnen de Europese triloog (Commissie, Raad en Parlement).
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VisHack
Om de verduurzaming van de visserij in de Noordzee een impuls te geven,
lanceerden we in 2018 – samen met de organisatie FarmHackNL – het project
VisHack. In teams met mensen uit verschillende disciplines – vissers, wetenschappers en ICT’ers – werd gewerkt aan innovatieve manieren om de visserij te
verduurzamen. Tijdens de eerste VisHack, in maart, ging het over de vraag hoe
ongewenste bijvangsten van vissers kunnen worden teruggebracht. Het winnende team had, op basis van het gedrag van specifieke vissen, een aantal visnetontwerpen bedacht die ervoor zorgen dat vooral de gewenste vissen worden gevangen. De prijs van 2500 euro is ingezet om dit idee in de praktijk te testen.
De VisHack kreeg enthousiaste reacties vanuit de overheid, de visserijsector,
ngo’s en de wetenschap, met name omdat het een laagdrempelige manier is om
samen te werken aan verduurzaming van de visserij. In 2019 krijgt VisHack een
vervolg.

Evaluatie en vooruitblik
In ons werk voor een duurzaam bestandbeheer zien we een langzame maar
gestage ontwikkeling richting een beheer op of onder de ‘maximale duurzame
oogst’ (MSY) van alle doel- en bijvangstsoorten. Voor een volledig MSY-beheer
van alle soorten in 2020 zullen echter nog op veel bestanden lagere vangstlimieten moeten gaan gelden. De verduurzaming van de visserijsector kreeg in 2018
een mooie impuls door de succesvol verlopen VisHack. In 2019 wordt deze vorm
van samenwerking tussen de wetenschap, de visserijsector en ICT’ers uitgebouwd met sessies over visserijafval in zee en over controle en handhaving. Ten
opzichte van de editie van 2018 zullen daarbij follow-up en nazorg nog meer
aandacht krijgen. Een voor ons nieuw onderwerp wordt in 2019 de aquacultuur
in de Noordzee: we gaan in kaart brengen wat de ecologische kansen en risico’s
zijn van de kweek van bijvoorbeeld vis, schaal- en schelpdieren, krabben of zeewier.
Een belangrijk onderwerp binnen de visserijsector wordt in 2019 ‘controle en
handhaving’, waarbij wij ons zullen inzetten voor meer transparantie en traceerbaarheid in de visserij. Twee Europese verplichtingen vergroten de urgentie
hiervan: in 2019 is de aanlandplicht – de Europese maatregel die bepaalt dat
vissers hun ongewenste bijvangst niet langer overboord mogen zetten – voor 100
procent ingevoerd, en uiterlijk in 2020 moeten alle visbestanden op MSY-niveau
worden beheerd. Aangezien ook vanuit de visserijsector zelf de roep om meer
transparantie luider wordt, biedt dit een mooie opening voor debat en samenwerking.
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Communicatie
Voor Stichting De Noordzee is communicatie in de eerste en laatste plaats een
middel tot impact: onze communicatie versterkt onze lobby voor een gezonde
Noordzee. In 2018 vertelden we verhalen over meer diverse onderwerpen dan in
voorgaande jaren, en bereikten we een nog breder publiek.

Onze doelstelling 2018–2020
De Noordzee in de harten van de Nederlandse bevolking, om zo een betere balans te bereiken tussen mens en natuur.

Onze activiteiten en resultaten in 2018
In 2018 wisten we onze groei in bereik verder te vergroten. Uiteraard kreeg de
Boskalis Beach Cleanup Tour weer veel aandacht in zowel de landelijke als de
lokale media, met een totale mediawaarde van zo’n 663.000 euro. Door nieuwe
samenwerkingen met de Nationale Postcode Loterij en National Geographic kregen onze schoonmaakacties een nog diverser publiek. Via Facebook bereikte de
Tour ruim 1,3 miljoen mensen. In totaal steeg het aantal Facebookvolgers in 2018
van 27.000 tot 49.000. Ons totale bereik op Twitter steeg van 900.000 tot ruim 1,6
miljoen. Het websitebezoek steeg met 10 procent naar 185.000 sessies. Op onze
elektronische nieuwsbrief ‘De maand van de Noordzee’ waren aan het eind van
het jaar 6.000 mensen geabonneerd. En ook op Instagram groeiden we flink: van
900 naar 2.000 volgers.
We organiseerden meer acties en evenementen waaraan mensen konden deelnemen, zoals de VisHack (zie het hoofdstuk ‘Duurzaam voedsel’) en de kaartenactie tegen vervuiling door ballonnen. Ook ons kersverse beneficiëntschap van
de Nationale Postcode Loterij wierp zijn vruchten af: de Postcode Loterij besteedde in haar offline en online communicatie diverse keren aandacht aan Stichting
De Noordzee en aan de Noordzee zelf.

20

Actualiteit en lobby
In 2018 stemden we onze communicatie nog sterker af op actuele gebeurtenissen en op onze politieke lobby in Den Haag en Europa. Ons nieuwe rapport over
vervuiling door plastic doppen (zie ook het hoofdstuk ‘Schone zee’) brachten we
uit vlak voordat de Tweede Kamer debatteerde over uitbreiding van het statiegeld. Met ons rapport over de kansen en risico’s van ‘wind op zee’ (zie ook het
hoofdstuk ‘Natuurvriendelijke energie’) voedden we het debat rondom de onderhandelingen over een nieuw Nederlands klimaatakkoord. Het rapport, waarbij
ook een animatie was gemaakt, werd serieus genomen door kenners en betrokkenen en was goed zichtbaar in de media, onder andere via interviews met
onze directeur in Het Financieele Dagblad en het AD. Ook ons pilotproject voor
natuurversterking in windpark Luchterduinen kreeg veel media-aandacht, onder
meer in het 8-uurjournaal van de NOS en diverse dagbladen. Onze brochure over
beschermde natuurgebieden (zie het hoofdstuk ‘Beschermde natuur’) voedde de
lobby voor gebiedsbescherming in zowel Nederland als Europa met feiten.

Professionalisering
Om onze communicatie verder te professionaliseren sloeg Stichting De Noordzee
in 2018 enkele nieuwe wegen in. Met online bureau Ax Online verbeterden we
onze vindbaarheid op Google. Daarnaast zijn we de monitoringstool Clipit gaan
gebruiken, om beter te kunnen zien hoe en wanneer we genoemd worden in
de media. Ons communicatieteam is met de komst van een junior campaigner
verdubbeld van één naar twee personen.

Vooruitblik
In 2019 willen we deze lijn voortzetten. We ontwikkelen een communicatiestrategie en website die passen bij deze tijd, en verstevigen ons profiel door zowel
on- als offline interessante verhalen te vertellen. Zo werken we aan de groei van
de actieve Noordzee-community, de publieke bekendheid en waardering voor de
Noordzee (en voor Stichting De Noordzee zelf). Dit versterkt onze missie voor een
schone en gezonde Noordzee.
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Bestuursverslag 2018
Het bestuur van Stichting De Noordzee biedt hierbij het verslag aan over het
boekjaar 2018.

Statutaire naam, rechtsvorm, adres en vestigingsplaats
Stichting De Noordzee is gevestigd aan de Arthur van Schendelstraat 600 te
Utrecht en houdt aldaar kantoor. Stichting De Noordzee is opgericht op 26 maart
1980 naar Nederlands recht. De stichting heeft geen winstoogmerk. Stichting De
Noordzee is al bijna veertig jaar dé organisatie als het gaat om bescherming en
duurzaam gebruik van de Noordzee. Wij richten ons op vier doelen: ruimte voor
de natuur, schone zee en schone stranden, duurzaam voedsel, en natuurvriendelijke energie. Samen met anderen werken wij aan het oplossen van de grootste
milieu-uitdagingen op de Noordzee.

Missie
Stichting De Noordzee streeft naar een bloeiende, duurzame Noordzee voor natuur en mens. Een zee met een goed functionerend ecosysteem dat invloeden
van buiten veerkrachtig opvangt. Een duurzaam gebruik van de Noordzee betekent dat de grens voor menselijk gebruik wordt bepaald door wat het ecosysteem aankan. Zodat ook onze kinderen en de generaties erna van de Noordzee
en haar natuur kunnen genieten.

Visie
Duurzaam gebruik van de Noordzee krijgt pas volledige betekenis als het belang
hiervan gedragen wordt door de partijen die bij de Noordzee betrokken en actief
zijn. Hiervoor wil Stichting De Noordzee de krachten bundelen, dialoog aangaan,
samenwerken en verbetering realiseren.

Kernwaarden
Stichting De Noordzee bestaat uit gepassioneerde en intelligente professionals,
die werken vanuit de kernwaarden: science-based, onafhankelijk, samen en
oplossingsgericht.

Samenstelling bestuur
Bestuur
Het bestuur bestond per eind 2018 uit de volgende personen:
• Tjerk Wagenaar, voorzitter, vanaf 1 september 2015
• Niek Jan van Kesteren, vicevoorzitter en bestuurslid, vanaf 16 december 2015
• Han Lindeboom, secretaris, vanaf 16 december 2015
• Kees-Jan Rameau, bestuurslid, vanaf 1 juli 2016
• Noortje Schrauwen, bestuurslid, vanaf 30 september 2016
• Mudi Allah Rakha, penningmeester, vanaf 24 mei 2017
Gedurende 2018 zijn geen bestuurders afgetreden.
Het bestuur kent een evenwichtige samenstelling wat betreft competenties,
achtergronden en leeftijden. De benoemingsprocedure is beschreven in de statuten van Stichting De Noordzee; de zittingstermijn is vastgesteld op vier jaar,
met eenmaal de mogelijkheid tot verlenging. Het bestuur houdt toezicht op het
functioneren van de organisatie en komt circa zes keer per jaar bijeen, samen
met de directeur. Het bestuur werkt onbezoldigd. De beloning van de directeur
is gebaseerd op de adviesregeling ‘Beloning directeuren van goede doelen’ van
Goede Doelen Nederland.
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Om de relatie tussen het bestuur en de organisatie te verstevigen, is er regelmatig plenair en individueel overleg tussen bestuur en medewerkers. Bestuursleden
worden betrokken bij zowel het uitzetten van de grote lijnen als bij specifieke
onderwerpen die raken aan hun competenties en interesses. Het bestuur stelt
meerjarenplannen, jaarplannen en begrotingen vast en bepaalt hiermee de koers
van Stichting De Noordzee.

Functies en nevenfuncties huidig bestuur
•

Tjerk Wagenaar, voorzitter, vanaf 1 september 2015
Functie: Voorzitter industriecluster Noordzeekanaalgebied
Nevenfuncties:
Lid Topsector Energie;
Lid Raad van Toezicht Springtij;
Voorzitter Raad van Advies Thomasstichtingen;
Lid Adviesraad ASN Bank;
Voorzitter Strategische Adviescommissie TNO – circulaire economy

•

Niek Jan van Kesteren, vice-voorzitter, vanaf 16 december 2015
Functie: Eerste Kamerlid voor het CDA

•

Han Lindeboom, bestuurslid, vanaf 16 december 2015
Functie: Hoogleraar Mariene Ecologie Wageningen Universiteit (tot 5 april 2018)
Nevenfuncties:
Directeur Han’s Adviesbureau Mariene Ecologie (HAME) (vanaf juli 2018)
Senior adviseur bij Nederlands Instituut voor Zee Onderzoek (NIOZ) (tot 5 april 2018);
Lid Bestuur Caribbean Netherlands Science Institute on St Eustatius;
Lid Commissie voor Milieueffectrapportage;
Penningmeester Bestuur windpark consortium we@sea;
Lid Adviescommissie BIOC3 (tot juni 2018)

•

Kees-Jan Rameau, bestuurslid, vanaf 1 juli 2016
Functie: Lid Raad van Bestuur Eneco
Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen Vitens;
Tot 12 september 2018: Lid Bestuur Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in
Nederland (KVGN);
Lid Bestuur Energie Nederland
Lid Bestuur Stichting Toekomstbeeld der Techniek;
Lid Strategische Adviesraad TNO Energie;
Lid Raad van Advies Energy MBA Nyenrode.

•

Noortje Schrauwen, bestuurslid, vanaf 30 september 2016
Functie: Sociaal entrepreneur, oprichter Het Circulaire Strand

•

Nevenfunctie: Bestuurslid (secretaris) Plastic Free Sea Foundation

•

Mudi Allah Rakha, penningmeester, vanaf 24 mei 2017
Functie: hoofd bedrijfsvoering stichting Natuur & Milieu;
Nevenfuncties:
Bestuurslid: Amsterdam Roots
Lid Raad van Commissaris: Kayra Zorg en Welzijn
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Speciaal adviseur
•

Marck Feller
Functie: Algemeen directeur/partner: We Are Live en Level V, Amsterdam
Nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht: Good Fish Foundation, Veenendaal
Bestuurslid: VvE Bospark de Schaapskooi, Ede

Directie
De directie bestond per eind 2018 uit:
• Floris van Hest, directeur

Bezoldiging directie
De Raad van Bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid
wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was begin 2019.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning
volgt Stichting de Noordzee de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties.
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het
jaarinkomen. De weging van de situatie bij Stichting de Noordzee vond plaats
door de Raad van Bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 355
punten met een maximaal jaarinkomen van € 95.952.
Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen
van de directie bedroeg voor dhr. van Hest (1 fte): € 94.133. De beloning bleef binnen de geldende maxima.
Het jaarinkomen, de werkgeversbijdrage SV lasten en pensioen bleven voor dhr.
van Hest, met een totaal bedrag van € 112.299, binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag van EUR 189.000 per jaar. De werkgeversbijdrage SV
lasten en pensioen stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.
De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.

Functies en nevenfuncties directie
•

Floris van Hest, directeur Stichting De Noordzee vanaf 15 augustus 2015

Samenstelling Wetenschappelijke Raad van Stichting De
Noordzee

24

•

Tinka Murk, voorzitter
Functie: Hoogleraar Ecologie van Mariene Dieren, Wageningen University
Voorzitter REEFolution foundation

•

Bas Bolman
Functie: Senior Advisor Marine and Coastal Management

•

Harm Dotinga
Functie: Senior jurist Vogelbescherming Nederland

•

Peter Herman
Functie: Senior advisor, Deltares
Hoogleraar Ecologische Waterbouwkunde, TU Delft

•

Jan Jaap Poos
Functie: DLO-onderzoeker, Wageningen Marine Research (WMR), Wageningen
University

•

Bregje van Wesenbeeck
Functie: Senior researcher/advisor, Deltares

CBF-keurmerk en ANBI-status
De vereisten voor het CBF-keurmerk zijn beoordeeld en op basis hiervan is het
CBF-keurmerk verkregen. Stichting De Noordzee heeft de ANBI-status.

Organisatieontwikkelingen
Door de financiële groei die Stichting De Noordzee in 2018 doormaakte (zie
beneden) waren we in staat onze interne organisatie verder te versterken. Ons
team groeide bijvoorbeeld door enkele nieuw gecreëerde functies: er werden
een fondsenwerver, een extra medewerker op het thema natuurvriendelijke
energie en een junior communicatiemedewerker aangesteld. Om de haalbaarheid van een Noordzee-transitiefonds te onderzoeken (zie ook het hoofdstuk
‘Natuurvriendelijke energie’) creëerden we een tijdelijke functie “kwartiermaker
Noordzee transitiefonds”.
Voor de organisatie van de Boskalis Beach Cleanup Tour (zie het hoofdstuk
‘Schone zee’) hanteerden we dit jaar een nieuw organisatiemodel: met de instelling van regioteamleiders belegden we meer verantwoordelijkheden op lokaal
niveau. Deze opzet werkte goed in 2018, en wordt in 2019 voortgezet en uitgebouwd.
Wat de governance betreft is besloten in 2019 over te stappen van een Bestuursmodel op een Raad van Toezicht-model. De leden blijven, in hun toezichthoudende rol, zeer actief betrokken bij Stichting De Noordzee.

Ontwikkelingen financiën
Stichting De Noordzee sloot 2018 af met een positief resultaat van € 594.444. Financieel gezien was 2018 voor Stichting De Noordzee een uitzonderlijk jaar. Niet
alleen behaalden wij onze doelstellingen op het gebied van fondsenwerving,
wij werden bovendien beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. Hoewel
dit beneficiëntschap in 2018 werd toegekend, ging het al 2017 in. Omdat wij
ervoor kozen de bijdrage van beide jaren in boekjaar 2018 te verwerken, werd de
reserve op peil gebracht. Onze doelstelling een reserve te hebben van tussen de
800.000 en 1 miljoen euro – waarmee onze vaste kosten, exclusief projectkosten,
een jaar kunnen worden gedekt – is hiermee bereikt. Zo konden we dit jaar dit
uitzonderlijk positieve resultaat vieren. Heel veel dank aan alle deelnemers van
de Nationale Postcode Loterij!
Stichting De Noordzee had in 2018 circa € 2,1 miljoen aan inkomsten. Naast
het beneficiëntschap van de Nationale Postcode Loterij, droegen partner-NGO’s,
zoals, Natuurmonumenten en Oceana, financieel bij aan onze lobby- en
coördinatiefunctie en uitvoering van inhoudelijke projecten. Van verschillende
private fondsen was er financiering voor projecten. Van het bedrijfsleven waren
er inkomsten door sponsorbijdragen aan de jaarlijkse Beach Cleanup Tour. Ook
gingen we een nieuw partnerschap aan met de ASN bank. Daarnaast voerden
we de strandmonitoring uit in opdracht van Rijkswaterstaat. De contracten die
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Stichting De Noordzee heeft met financiers hebben over het algemeen een looptijd van tussen de één en drie jaar.
De vaste bijdrage van de Nationale Postcode Loterij geeft ons een goede
financiële basis en meer zekerheid en brengt ook een grote verantwoordelijkheid
met zich mee. Het feit dat de ontwikkelingen op en rond de Noordzee de komende jaren in een stroomversnelling zullen blijven (zie hierover onder meer het
hoofdstuk ‘Een integrale benadering’), vraagt van Stichting De Noordzee extra
inspanningen, ook financiële. Zo zullen wij vanaf 2019 meewerkende programmaleiders aanstellen, waardoor onze kosten zullen stijgen. Daarom hebben wij,
ondanks de mooie resultaten in 2018, voor 2019 nog een belangrijke fondsenwervingsopgave voor de boeg.
Stichting De Noordzee streeft voor de verhouding tussen de lasten besteed aan
doelstellingen, beheer en administratie en de totale lasten, en de verhouding
tussen de kosten besteed aan eigen fondsenwerving en de baten uit eigen fondsenwerving, de volgende percentages na:
•
•
•

Besteed aan de doelstellingen ten opzichte van de totale lasten: tussen de
90% en 100%;
Kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving: maximaal 5%;
Kosten beheer en administratie ten opzichte van de totale lasten: maximaal 8%.

Enkele belangrijke financiële cijfers over Stichting De Noordzee van de afgelopen
vijf jaar:
2018

2017

2016

2015

2014

Percentage besteed aan de doelstelling t.o.v. de totale baten*

64,5

84,2

77,7

84,5

106,3

Percentage besteed aan de doelstelling t.o.v. de totale lasten

89,9

89,7

88,7

84,7

83,1

Percentage kosten eigen fondswerving t.o.v. baten uit eigen
fondswerving

2,7

2,2

2,3

3,9

5,2

Percentage kosten beheer en
administratie t.o.v. de totale
lasten

6,4

8,0

9,3

12,4

13,6

*Per 2017 is SDN met terugwerkende kracht beneficiënt geworden van de Nationale Postcode Loterij. Dit heeft geresulteerd in dubbele inkomsten in 2018 (2x € 500.000) waardoor SDN
een groot positief resultaat heeft behaald, welke is toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

Beheer van vermogen
De inkomsten van Stichting De Noordzee worden besteed aan de doelstellingen
zoals beschreven in het beleidsplan van de stichting. Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op bankrekeningen bij een beperkt aantal gerenommeerde Nederlandse banken. Het is bewust beleid van het bestuur het vermogen
niet te beleggen, maar aan te houden bij gerenommeerde Nederlandse banken.

Toekomstperspectief
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Nadat Stichting De Noordzee de afgelopen jaren verschillende actoren bijeenbracht die de toekomst van de Noordzee gaan bepalen, wordt in 2019 onder
verantwoordelijkheid van het kabinet toegewerkt naar een ‘Noordzee- akkoord’
(zie ook het hoofdstuk ‘Een integrale benadering’). Een dergelijke omvattende
strategie is noodzakelijk nu – door de versnelde groei van het aantal windparken

De Rijke Noordzee
Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee krijgen
voor het gezamenlijke
project De Rijke Noordzee 8,5 miljoen euro uit
het Droomfonds van de
Nationale Postcode Loterij. Met deze bijdrage geven we de biodiversiteit
in de Noordzee een impuls en creëren we een
keerpunt voor onderwaternatuur in windparken
op de Noordzee. Samen
met de wind -en watersector starten we op vijf
locaties in Nederlandse
windparken natuurversterkingsprojecten door
levende riffen aan te
leggen met onder meer
oesters. Dit project loopt
in ieder geval tot 2025.

op zee – alle ‘Noordzeespelers’ zich moeten voorbereiden op de grote veranderingen die eraan komen. Om
hier adequaat op te kunnen inspelen zal Stichting De Noordzee, mede dankzij de mogelijkheden die het
beneficiëntschap van de Nationale Postcode Loterij biedt, organisatorisch verder groeien. Voor enkele van
onze programma’s zullen wij vanaf 2019 meewerkende programmaleiders aantrekken, die de projectleiders
aansturen en de verschillende projecten van Stichting De Noordzee verbinden.

Risicomanagement
In het huidige tijdsgewricht van dynamische maatschappelijke en politieke ontwikkelingen is het meer dan
ooit noodzakelijk mogelijke risico’s voor de continuïteit van de organisatie in kaart te brengen en deze waar
mogelijk en nodig te minimaliseren. Stichting de Noordzee maakt hiervan een risicoanalysemodel. In de
analyse worden de risico’s ingeschat langs twee wegen: kans en impact. Het oordeel op deze twee punten
leidt al of niet tot een beheersmaatregel.
Vaststellen
categorieën

Mogelijke risico’s
Stichting de Noordzee onderscheidt drie categorieën van risico’s:
•
•
•

Risico’s ten aanzien van maatschappelijke en politieke positie;
Financiële risico’s;
Risico’s op het gebied van bedrijfsvoering.

Binnen deze drie categorieën zijn enkele van de belangrijkere risico’s
met hun beoordeling en beheersmaatregel opgenomen:
Categorie

Risico

Kans

Impact

Beheersmaatregelen opstellen

Risico’s bepalen

Vaststellen
kans en impact

Beheersmaatregel

Maatschappelijk /
politiek

Verslechteren van
positie in Den Haag

Klein

Middel

Continue lobby in Den Haag en uitvoeren
maatschappelijk relevante projecten. Daarnaast met regelmaat gesprek aangaan met
politiek en stakeholders.

Maatschappelijk /
politiek

Suboptimale samenwerking met collega
organisaties

Klein

Middel

Versterken samenwerkingsverbanden en
maken van heldere afspraken in contracten.

Maatschappelijk /
politiek

Reputatie- of imagoschade

Klein

Groot

Goede afspraken over woordvoering, goede
persvoorlichters en science based werken.

Financieel

Onvoldoende externe
Middel
financiering

Groot

Strakke sturing op acquisitiedoelen en versterken acquisitievaardigheden. Versterken
van de continuïteitsreserve.

Financieel

Aangaan van niet
voorziene verplichtingen in contracten

Middel

Groot

Externe jurist beoordeelt mogelijk risicovolle contracten.

Financieel

Cashflow of liquiditeitsrisico

Middel

Groot

Doorlopende cashflow en liquiditeitsmonitoring.

Bedrijfsvoering

Technische- en
systeemstoringen

Klein

Groot

Opslag en dagelijkse back-up in de Cloud.

Bedrijfsvoering

Ziekte medewerkers
en vertrek sleutelfiguren

Middel

Groot

Aanbieden aantrekkelijk loopbaanbeleid,
mogelijkheden tot doorgroeien, onderhouden goed netwerk externe consultants.

Bedrijfsvoering

Fraude

Klein

Middel

Procedures conform RJ 650 en controle
door accountant.

Bedrijfsvoering

Cyberrisico’s en
datalekken

Middel

Virusscanner, monitoring door externe ICT
organisatie, logische en fysieke toegangsbeveiliging. AVG wetgeving volgen en
toepassen.

Middel
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Als het gaat om haar positie bewaakt Stichting de Noordzee haar onafhankelijkheid, reputatie en geloofwaardigheid. Dat geheel geeft ons de vrijheid om ons
kritisch op te stellen ten opzichte van beleid en gedrag van overheden en bedrijven; ook als de onderwerpen gevoelig liggen. Onze reputatie en geloofwaardigheid zijn gebaseerd op heldere analyses en onderbouwde alternatieven en oplossingen die wij aandragen. Bovendien zijn wij open, zorgvuldig en transparant in
onze handelwijze en berichtgeving. De directeur is op de hoogte van alle externe
uitingen van de organisatie.

Risico analyse projecten:
Zowel inhoudelijk als financieel checken we onze projecten voor de start op
realisme, fiscaliteit en debiteurenrisico. Waar nodig nemen we maatregelen om
mogelijke risico’s af te dekken. In de loop van een project is adequate informatievoorziening en kwartaalcontrole op resultaat, tijd en geld het adagium. In
onze risicoanalyse bepalen we vooraf de ‘risk appetite’: welk risiconiveau zijn
we bereid te aanvaarden voordat maatregelen noodzakelijk zijn? Daarbij richten
we de risicoanalyse op gebeurtenissen die – als zij zich voordoen – een negatief
effect hebben op het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. In de
formulering van de beheersmaatregelen maken we een onderbouwde keuze voor
eventuele ‘risk responses’. Ter dekking voor eventuele onvoorziene risico’s is in
2018 een voorziening risico projecten gevormd ter grootte van € 40.000,-

Communicatiebeleid
De Noordzee is voor veel Nederlanders een onbekend gebied. Veel mensen
komen niet verder dan het strand; wat er achter de branding gebeurt, is niet
bekend. En omdat onbekend onbemind maakt, is de uitdaging van Stichting De
Noordzee om mensen de schoonheid van de Noordzee te laten zien.
Als inhoudelijk gedreven organisatie communiceren wij met verschillende
doelgroepen. Onze communicatie met directe stakeholders gaat via gesprekken,
rapporten, brieven en e-mails. Onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden worden regelmatig geïnformeerd via de nieuwsbrief. Daarnaast
communiceren we over onze projecten, publicaties en andere relevante zaken
via de website noordzee.nl en via Facebook, Twitter en Instagram. Stichting De
Noordzee werkt samen met de media wanneer dit de doelen van de stichting
ondersteunt. De Boskalis Beach Cleanup Tour is ieder jaar onze grootste campagne en wordt breed uitgezet in de media. Daarnaast laten we van ons horen via
opinieartikelen, leveren we informatie en kopij aan journalisten, en treden onze
woordvoerders regelmatig op radio en televisie.

Samenwerking
Samenwerking is voor Stichting De Noordzee van buitengewoon groot belang.
Met een aantal collega-natuurorganisaties hebben we structurele samenwerkingsverbanden; zo bundelen we de krachten voor een gezonde en florerende
Noordzee, en ontvangen we daarnaast in sommige gevallen organisatorische
ondersteuning. Verder hechten we sterk aan samenwerking op specifieke onderwerpen. De hoeveelheid thema’s die spelen op de Noordzee is dermate groot, en
de betrokkenen dermate verschillend, dat het voor ons cruciaal is om op deelgebieden de samenwerking te zoeken. Dat vergroot zowel onze expertise als het
bereik van onze boodschap.
Stichting De Noordzee heeft zowel nationaal als internationaal een hecht netwerk:
•
•
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Met stichting Natuur & Milieu is er samenwerking op organisatorisch niveau
en op inhoudelijke thema’s.
Stichting De Noordzee werkt in Nederland intensief samen met het Wereld

•

Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Vogelbescherming, Greenpeace en de
Waddenvereniging voor betere bescherming van de Noordzee en de Noordzeekustzone.
Stichting De Noordzee is actief in de Groene 11, een koepelorganisatie van
de belangrijkste Nederlandse natuur- en milieuorganisaties.

Naast deze structurele samenwerkingsverbanden werkt Stichting De Noordzee
constructief samen met diverse grote en kleine partijen, zowel andere NGO’s als
overheden, wetenschappers en bedrijven.
•
•

•

•
•

•

Stichting De Noordzee is lid van de Europese koepelorganisatie Seas at Risk
en bezet een zetel in de Noordzee RAC.
Sinds 1 december 2014 werkt Stichting De Noordzee samen met de GoodFish Foundation. Deze heeft vanaf die datum het beheer van de VISwijzer
van Stichting De Noordzee overgenomen.
Stichting De Noordzee is lid van de Clean Shipping Coalition, een coalitie
van NGO’s die zich inzetten voor schone scheepvaart middels beleidsbeïnvloeding bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).
Stichting De Noordzee werkt samen met de Stichting ProSea, die als doel
heeft het bevorderen van bewustwording onder zeevarenden.
Ter bevordering van de verduurzaming van de Nederlandse maritieme
sector hebben wij samen met Nederlandse reders, havens en scheepsbouwers het Platform Scheepsemissies opgericht. In 2013 is dit omgedoopt tot
Platform Schone Scheepvaart.
Stichting De Noordzee is een van de oprichters van het NGO Platform on
Shipbreaking, een internationale coalitie van milieu- en mensenrechtenorganisaties die zich inzet voor verantwoorde sloop van schepen.

Personeel, stagiairs en vrijwilligers
Per 31 december 2018 werkten op het kantoor van Stichting De Noordzee 18
betaalde krachten (fte: 13,3), van wie 8 vrouwen en 7 mannen.

Personeel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Floris van Hest (directeur)
Lotte Huisman (Duurzaam voedsel)
Guido Schild (Natuurvriendelijke energie)
Marloes Heijbroek (Boskalis Beach Cleanup Tour, tot 4 maart 2018)
Sebastiaan Verkade (Boskalis Beach Cleanup Tour, vanaf 1 maart 2018)
Christiaan van Sluis (Beschermde natuur)
Jip Vrooman (Beschermde natuur)
Marijke Boonstra (Schone zee)
Edgar Put (Administratie)
Marc Timmermans (Communicatie)
Mara Francken (Schone zee)
Zita Veugen (Communicatie, vanaf 14 mei 2018)
Marleen Kemper (Boskalis Beach Cleanup Tour, 1 april - 31 augustus 2018)
Hans Haerkens (Noordzee-akkoord, vanaf 1 augustus 2018)
Tabitha van den Ende (Fondsenwerving, vanaf 17 september 2018)
Annet Pauwelussen (Duurzaam voedsel, vanaf 1 oktober 2018)
Heleen Vollers (Natuurvriendelijke energie, vanaf 22 oktober 2018)
Merijn Hougee (scheepvaart, fondsenwerving, flexibele schil)

Stagiairs
•

Bernike van Werven
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Vrijwilligers
In 2018 hebben zich 39 vrijwilligers ingezet voor Stichting De Noordzee. De vrijwilligers werken regelmatig op ons kantoor ter ondersteuning in onderzoeken en
projecten. Vrijwilligers van Stichting De Noordzee zijn verzekerd en krijgen een
vrijwilligersvergoeding. Hun inzet was ook dit jaar weer van onschatbare waarde,
en wij bedanken ze van harte.

Flexibele schil
In voorkomende gevallen wordt gewerkt met freelancers/zzp’ers of adviesbureaus, voornamelijk voor tijdelijke (project)functies, ter vervanging en/of als specifieke competenties nodig zijn die we zelf niet in huis hebben. In 2018 werkten
er bijvoorbeeld een aantal consultants voor Stichting De Noordzee. Dit voornamelijk voor specialistische expertise en ondersteunende werkzaamheden.

Stagiairs/afstudeerders
Stichting De Noordzee biedt studenten af en toe de mogelijkheid om stage te
lopen of een afstudeeronderzoek te doen. Beleid is dat stagiaires in de teams
worden opgenomen en zo veel mogelijk meedraaien in het team. Op die manier
kunnen ze veel leren en een nuttige bijdrage aan projecten leveren. In 2017/2018
heeft 1 student haar stage of afstudeerproject bij Stichting De Noordzee uitgevoerd of afgerond.

Opleidingen
Ons beleid is om alle medewerkers te stimuleren aan opleidingen deel te nemen: enerzijds om vakkennis op peil te houden, anderzijds om vaardigheden te
vergroten. Dit gebeurt zo veel mogelijk in lijn met de strategie van de organisatie
en speerpunten van het lopende jaar. De opleidingen betreffen zowel individuele
als in-company trainingen. Hierbij werken we samen met erkende opleidingsinstituten.

Competentieontwikkeling en beoordeling
Elke medewerker heeft jaarlijks ten minste twee gesprekken over zijn/haar
resultaten en competentieontwikkeling. Aan het begin van het jaar maken we
per medewerker resultaatafspraken; deze worden rond de zomer geëvalueerd.
We besluiten het jaar met een beoordelingsgesprek; hierin worden de behaalde
resultaten beoordeeld. Tijdens de twee gesprekken besteden we ook aandacht
aan competentieontwikkeling, met twee invalshoeken: competentieontwikkeling die nodig is voor optimaal functioneren en door de medewerker gewenste
competentieontwikkeling voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden
Stichting De Noordzee maakt gebruik van de arbeidsvoorwaardenregeling van
stichting Natuur & Milieu. De organisatie biedt ruime mogelijkheden om parttime te werken en een goede reiskostenregeling. Stichting De Noordzee werkt
volgens Het Nieuwe Werken en wordt daarin goed door ICT-middelen ondersteund.

Privacy en AVG
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.
Samen met Stichting Natuur & Milieu is in 2018 de basis gelegd om te voldoen
aan de nieuwe wetgeving. Daarbij zijn onder meer verwerkersovereenkomsten
gesloten met externe partijen en op alle webpagina’s de privacy statements
aangepast.
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Codes en richtlijnen
Stichting De Noordzee legt door middel van een jaarverslag verantwoording af
aan donateurs en de maatschappij over de besteding van de inkomsten. Eenduidige regels maken het geheel transparant en verplichten tot een goede toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten. Stichting De Noordzee
hanteert de volgende codes, regels en richtlijnen:
•
•

•
•
•

SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels);
Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de
Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650
‘kostentoerekening beheer en administratie’;
Erkenningsregeling Goede Doelen;
Regeling beloning directeuren van goede doelen;
Richtlijn Financieel Beheer goede doelen.

Monitoring en evaluatie
Stichting De Noordzee stelt een driejarig beleidsplan op. Vanuit dit beleidsplan
worden de jaarlijkse managementplannen per programma, de doelen en activiteiten beschreven. Verder worden de resultaten (en doelen) per kwartaal besproken met het bestuur van de stichting.
Intern wordt een tweewekelijks werkoverleg gehouden tussen de directie en
projectleiders (individueel). Wekelijks vindt een stafoverleg plaats met het gehele
team. Hier wordt op hoofdlijnen de voortgang van de projecten besproken en
eventuele acties uitgezet. Ieder kwartaal worden teamsessies gehouden over resultaten en de voortgang van projecten. Eén keer per jaar wordt een bijeenkomst
georganiseerd met het bestuur en de Wetenschappelijke Raad om de strategie
te evalueren en om nieuwe strategie en beleid te bepalen. Het huidige driejarig
beleidsplan eindigt in 2021.
Utrecht, 19 juni 2019
Bestuur Stichting De Noordzee
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Financiën
Balans per 31 december 2018
Activa

31-12-2018

31-12-2017

15.064

10.513

Vorderingen en overlopende activa

935.768

276.280

Liquide middelen

681.841

703.587

1.617.609

979.867

1.632.673

990.380

31-12-2018

31-12-2017

905.020

315.127

15.064

10.513

920.084

325.640

Overige voorzieningen

40.000

30.000

Kortlopende schulden

672.589

634.740

1.632.673

990.380

Materiële vaste activa

Totaal

Passiva
Eigen vermogen
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

Totaal

Staat van baten en lasten over 2018
Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies van overheden

Begroting
2018

Uitkomst
2018

Uitkomst
2017

7.500

24.953

21.079

216.000

290.835

195.693

1.166.500

1.147.919

136.787

138.059

98.558

165.892

17.859

17.091

593.265

502.188

737.916

2.121.324

2.082.312

1.274.459

38.900

24.595

31.023

2.160.224

2.106.907

1.305.481

Baten van verbonden organisaties
Baten van andere organisaties
zonder winststreven
Som van de geworven baten

Baten als tegenprestatie voor
de levering van diensten
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Som der baten

Lasten
Besteed aan doelstellingen

Beschermde natuurgebieden

229.556

183.566

312.299

135.644

178.421

123.192

639.673

657.313

1.367.996

1.099.715

1.099.715

71.136

55.815

28.227

71.136

55.815

28.227

129.248

96.698

98.303

1.568.380

1.512.463

1.226.246

591.844

594.444

79.235

589.893

78.657

4.551

578

594.444

79.235

Natuurvriendelijke energie
Duurzame visserij

1.367.996

Schone zee

Wervingskosten
Kosten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Som der lasten
Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming:
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserves
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Stichting De Noordzee is een onafhankelijke natuur-en milieuorganisatie en is dé organisatie
als het gaat om bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee. Wij richten ons op vier
doelen: Beschermde natuur, Schone zee, Duurzame visserij en Natuurvriendelijke energie.
Samen met anderen werken wij aan het oplossen van de grootste milieu-uitdagingen op de
Noordzee.

Samen voor een gezonde zee
Stichting De Noordzee
(North Sea Foundation)
Arthur van Schendelstraat 600

3511 MJ Utrecht
Nederland
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+31 (0)30 2340016
+31 (0)30 2302830
info@noordzee.nl
www.noordzee.nl
/Stichting.De.Noordzee
@denoordzee

