INSTELLINGSBESLUIT KLANKBORDCOMMISSIE NOORDZEE
Het bestuur van de KNAW, overwegende het verzoek van co-voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke
Leefomgeving Jacques Wallage om een wetenschappelijke klankbordcommissie in te stellen onder
auspiciën van de KNAW die het Noordzeeoverleg kan adviseren, besluit tot het instellen van de
klankbordcommissie Noordzee, hierna te noemen ‘de klankbordcommissie’.

Artikel 1. Taakopdracht
Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen is een forse groei van het aantal windmolens op de
Nederlandse Noordzee voorzien in de komende decennia. Dit heeft gevolgen voor de vele andere functies
van de Noordzee zoals visserij, natuur en scheepvaart. Bij de ontwikkeling van een overkoepelende
toekomstvisie op de Noordzee is een groot aantal stakeholders betrokken met vaak tegenstrijdige
meningen en belangen. In de Verkenning Noordzeestrategie 2030 adviseert het Overlegorgaan Fysieke
Leefomgeving (OFL) om met de stakeholders in een half jaar gezamenlijk toe te werken naar een
Noordzeeakkoord. De minister heeft dit advies overgenomen en heeft Jacques Wallage, co-voorzitter van
OFL, opdracht gegeven om dit traject te starten.

De KNAW klankbordcommissie Noordzee zal fungeren als een wetenschapscommissie die de stand van de
wetenschap kan duiden en als klankbord kan fungeren voor de deelnemers aan het Noordzeeoverleg. De
klankbordcommissie geeft gevraagd aan ongevraagd advies aan het Noordzeeoverleg op basis van de
huidige wetenschappelijke kennis. De klankbordcommissie geeft daarbij steeds aan welke inzichten breed
gedeeld worden binnen de wetenschap, waarover nog onzekerheid is en wetenschappelijke inzichten
uiteenlopen en welke kennis ontbreekt.

Artikel 2. Samenstelling en instellingsduur
Tot commissielid worden op persoonlijke titel benoemd:
Voorzitter:
•
Prof. dr. Henk Brinkhuis, NIOZ en Universiteit Utrecht
Leden:
• Dr. ir. Tammo Bult, Wageningen Marine Research
• Dr. Luca van Duren, Deltares
• Em. prof. dr. Han Lindeboom, Universiteit Wageningen
• Prof. dr. ir. Richard van de Sanden, Differ en Technisch Universiteit Eindhoven
• Prof. dr. Detlef van Vuuren, Planbureau voor de Leefomgeving en Universiteit Utrecht
• Em. prof. dr. Aart de Zeeuw, Universiteit van Tilburg

De commissie wordt ingesteld gedurende de looptijd van het Noordzeeoverleg, naar verwachting een half
jaar. Desgewenst kunnen leden van de klankbordcommissie een kring van betrokken deskundigen
vormen met aanvullende expertise.

Als portefeuillehouder namens het bestuur treedt op Marileen Dogterom.
Vanuit het bureau van de KNAW ondersteunt Hanneke van Doorn, senior beleidsmedewerker, de
commissie.
Artikel 3. Integriteit en kwaliteit
De commissieleden nemen kennis van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling en bevestigen dit in een schriftelijke verklaring.
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De adviezen van de klankbordcommissie zijn bedoeld ter ondersteuning van de deelnemers aan het
Noordzeeoverleg. Het zijn geen formele standpunten van de KNAW en zullen niet worden gepubliceerd of
anderszins als zodanig worden uitgedragen.

Artikel 4. Werkwijze
De voorzitter van de klankbordcommissie heeft frequent contact met de voorzitter van het
Noordzeeoverleg, om te bespreken welke wetenschappelijke vragen er liggen en afspraken te maken over
de vorm waarin deze worden beantwoord en de termijn waarop dat gebeurt. De voorzitter van de
klankbordcommissie zet de vragen vervolgens uit binnen de klankbordcommissie. Waar nodig vindt
direct overleg plaats tussen de voorzitter van de klankbordcommissie en de portefeuillehouder in het
KNAW-bestuur. De portefeuillehouder in het KNAW-bestuur rapporteert over de activiteiten van de
klankbordcommissie in de bestuursvergadering.
Een lid van de klankbordcommissie woont de driewekelijkse plenaire vergadering van het
Noordzeeoverleg bij en koppelt de uitkomst daarvan terug aan voorzitter en secretaris van de
klankbordcommissie.

Artikel 5. Reiskostenvergoeding
De KNAW keert aan de commissieleden een reiskostenvergoeding uit, maar geen andere vergoedingen.

Artikel 6. Geheimhouding
De leden van de commissie nemen geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die hun bij de
uitvoering van dit besluit ter ore komt en waarvan vermoed kan worden dat deze vertrouwelijk is.
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op
12 februari 2019 te Amsterdam.
Namens het bestuur van de KNAW,
Mr. Mieke Zaanen
Algemeen Directeur van de KNAW.

