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Green Deal tussen de Stichting Noordzeeboerderij en
Rijksoverheid
Partijen:
1.

2.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J.J. Atsma, ieder handelend in zijn hoedanigheid
van bestuursorgaan, samen hierna te noemen: Rijksoverheid;
Stichting Noordzeeboerderij, vertegenwoordigd door ir J. Schipper, voorzitter;

Hierna tezamen te noemen: partijen;

Algemene overwegingen:
1.

2.

3.

4.

5.

Het kabinet beoogt een Green Deal met de samenleving, die bijdraagt aan verduurzaming van de
maatschappij op korte en langere termijn en die lonend is voor overheid en maatschappij. Doel van de
Green Deal is laten zien dat groen en groei hand in hand gaan.
Partijen zien publiekprivate samenwerking als de beste manier om verduurzaming van onze economie
te versnellen en hier ook economisch van te profiteren. Deze unieke gezamenlijke aanpak is in
Nederland op andere terreinen zeer succesvol en de Green Deal zal hierop voortbouwen. Creativiteit,
ondernemerschap en innovatie zijn onmisbaar om deze verduurzaming mogelijk te maken.
Bij de Green Deal gaat het om concrete duurzame initiatieven, waarbij barrières verdwijnen, innovaties
ontwikkeld, gefinancierd en toegepast worden en duurzame kansen worden benut. In de praktijk loopt
de maatschappij tegen belemmeringen aan die in de weg staan aan initiatieven die leiden tot een
verdere verduurzaming.
In de Green Deal willen partijen concrete afspraken maken die deze belemmeringen wegnemen, zodat
de initiatieven die anders moeilijk van de grond komen ruim baan krijgen. Deze initiatieven kunnen
vervolgens ook als voorbeeldfunctie dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt in
beweging zetten.
De voor de Green Deal geïnventariseerde projecten van initiatiefnemers zijn door het wegnemen van
de beschreven belemmeringen potentieel succesvol, kunnen op korte termijn resultaten opleveren en
kunnen uitmonden in nieuwe economische activiteiten of kostenbesparingen op korte of langere
termijn voor het bedrijfsleven. De resultaten van een Green Deal kunnen daarna toepasselijk zijn op
andere, vergelijkbare projecten, waardoor de reikwijdte van de Green Deal kan worden vergroot zonder
dat daar specifieke ondersteuning vanuit de rijksoverheid tegenover staat.

Komen het volgende overeen:

1. Green Deal initiatief
De stichting Noordzeeboerderij, opgericht begin 2012 door Ecofys BV, Hortimare BV en de Associatie
Technologie Overdracht (ATO), heeft als doel het realiseren van een proefboerderij op de Noordzee. Om
economisch renderende zeeboerderijen op termijn mogelijk te maken is kennisontwikkeling en ervaring
nodig. In de komende jaren wil Stichting Noordzeeboerij daarom in nauwe samenwerking met
onderzoeksinstituten, overheid en het bedrijfsleven een proefboerderij van 1 km2 ontwikkelen op de
Noordzee. Deze proefboerderij dient als incubator voor startende initiatieven en zal worden ingezet voor
het onderzoeken, ontwikkelen, testen en demonstreren van concepten voor:
1. Teelt van zeewier, in combinatie met kweek van vis en schelpdieren;
2. Integratie van zeewierteelt met duurzame energieopwekking op zee;
3. Innovatieve vormen van visserij binnen de zeeboerderij.
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De proefboerderij bouwt voort op kennis en ervaring die is opgedaan in twee SBIR projecten:
-- Een project waarin Ecofys i.s.m. Eneco en andere partijen een modulair teeltsysteem voor zeewier
ontwikkelt voor offshore (wind)locaties en
-- een tweede project waarin Hortimare met onder andere WUR, PRI en Deltares en enkele MKB bedrijven
de teelten teeltsystemen onderzoeken van zeewier op open zee en deze beoogt te combineren met
andere vormen van aquacultuur (vis, schelpdieren).
Arikel 1 Inzet en acties Stichting Noordzeeboerderij
a. De oprichters van de stichting Noordzeeboerderij brengen unieke kennis en expertise in ter realisatie
van de proefboerderij;
b. De stichting Noordzeeboerderij werkt nauw samen met het NIOZ (Seaweed Science & Technology
center) als onafhankelijke toezichthouder op de proefboerderij.
c. De stichting Noordzeeboerderij zal de proefboerderij laten functioneren als onderzoekscentrum en
incubator.
d. De proefboerderij zal door stichting Noordzeeboerderij worden ingezet voor het ontwikkelen, testen
en demonstreren van concepten voor de teelt van zeewier, mede in combinatie met kweek van vis en
schelpdieren, alsmede (innovatieve) visserij en energieopwekking.
e. De stichting Noordzeeboerderij ontwikkelt een businessplan om met commerciële partners
(zonder additionele overheidssubsidies) rendabel te kunnen functioneren.
Artikel 2 Inzet en acties Rijksoverheid
a. De Rijksoverheid zal zich inspannen zorg te dragen voor een aanspreekpunt voor de gewenste
afstemming tussen de diverse betrokken rijksdiensten (zoals Rijkswaterstaat, directie Noordzee,
Kustwacht, het ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie, de Rijksvastgoeddienst)
ter bevordering van de realisatie van de proefboerderij.
b. De Rijksoverheid zal door concrete inzet van haar beleidsinstrumentarium, ondersteuning (niet zijnde
financiële ondersteuning) verlenen door parallel aan deze innovatie, ruimte voor ondernemerschap
te scheppen.
c. De Rijksoverheid zal, indien nodig, bevorderen dat de voor de proefboerderij relevante
vergunningstrajecten voortvarend ter hand wordt genomen en daarbij ondersteuning verlenen door
middel van onder meer het geven van informatie en het verstrekken van handleidingen.
d. De Rijksoverheid zal zich inspannen om voorzover er sprake is van knellende wet- en regelgeving deze
waar mogelijk aanpassen.
e. De Rijksoverheid zal zich inspannen te onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een
parapluvergunning voor dit initiatief.
f. De Rijksoverheid zal de stichting Noordzeeboerderij begeleiden bij het leggen van verbindingen in het
groeiende onderzoeks- en bedrijfslevennetwerk op het gebied van bioraffinage.
g. De Rijksoverheid biedt het consortium de mogelijkheid zich als voorbeeld te profileren op de website
www.biobasedeconomy.nl.
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2. Slotbepalingen
Artikel 3
De afspraken van deze Green Deal zullen in overeenstemming met het Unierecht worden uitgevoerd in het
bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met betrekking tot
aanbesteding, staatssteun en technische normen en voorschriften.
Artikel 4
1. Elke Partij kan de andere Partij schriftelijk verzoeken de Green Deal te wijzigen. De wijziging behoeft de
schriftelijke instemming van alle Partijen.
2. Partijen treden in overleg binnen 6 weken nadat een partij de wens daartoe aan de andere Partij
schriftelijk heeft medegedeeld.
3. De wijziging en de verklaring tot instemming worden in afschrift als bijlagen aan de Green Deal
gehecht.
4. De wijziging wordt openbaar gemaakt op het Rijksweb.
Artikel 5
Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.
Artikel 6
Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en loopt tot en met 2015.
Alle in deze Green Deal genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter hand genomen.
Artikel 7
Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, waardoor
anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals, zodat navolging hiervan kan worden
bevorderd.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te ’s-Gravenhage op
De Minister van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

......................................................................
Drs. M.J.M. Verhagen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en
Milieu

......................................................................
J.J. Atsma

Stichting Noordzeeboerderij

......................................................................
vertegenwoordigd door
ir. J. Schipper (voorzitter)
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