Think Tank North Sea 2050 – huishoudelijk reglement
Context
In het kader van de herziening van het marien ruimtelijk plan voor het Belgisch deel van de Noordzee
(2020-2026) werd in 2016 een traject geïnitieerd voor de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor het
Belgisch zeebeleid (horizon 2050). Binnen drie werkgroepen (Natuurlijkheid, Meervoudig Ruimtegebruik
en Blauwe Economie en Innovatie) kwamen vertegenwoordigers uit de wetenschap, het beleid, de
industrie, middenveldorganisaties en de maatschappij samen om te reflecteren over de belangrijkste
uitdagingen, bedreigingen en opportuniteiten voor het Belgische deel van de Noordzee. Elk van de
werkgroepen werd hiervoor bijgestaan door een aantal transversale experten (duurzaamheid, onderzoek
en ontwikkeling, governance & beheersstructuren, veiligheid (safety & security), land-zee Interactie en
grensoverschrijdend). De coördinatie van het proces werd opgenomen door de Noordzeeraad (Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het
Kabinet staatssecretaris Noordzee).
De grote meerwaarde van dit traject schuilde in de brede vertegenwoordiging en de mogelijkheid tot
afstemming tussen stakeholders uit verschillende velden. Gezien de snelle ontwikkelingen die zich
momenteel voordoen in de Noordzee, achtte de staatssecretaris voor de Noordzee het opportuun om de
unieke dynamiek de gecreëerd werd binnen dit traject, verder te zetten in een Think Tank North Sea
2050 (cfr. Nawoord Noordzeevisie 2050). Hieronder wordt de werking van deze denktank gespecificeerd.
Principes
De Think Tank North Sea 2050 is een neutrale en ongebonden entiteit die steeds vertrekt vanuit een
wetenschappelijke basis. De denktank streeft transparantie in haar werking na en zoekt aansluiting bij de
grote maatschappelijke uitdagingen. De gelijkwaardigheid van de leden staat hierbij voorop.

Ethiek en engagement
De leden van de Think Tank North Sea 2050 verbinden zich ertoe om:
• Steeds het algemeen belang na te streven1;
• Om het vlotte verloop van de werkzaamheden te ondersteunen;
• Geen handelingen te stellen die de gelijkwaardigheid onder de leden kan verbreken;
• Alle informatie op een eenduidige en transparante manier te verspreiden onder de leden van de
denktank;
• Over de lopende besprekingen en preliminaire resultaten van de denktank niet extern te
communiceren2;
• Het vertrouwelijk karakter van bepaalde gegevens te respecteren indien de toeleverancier dit
verzoekt.

Doelstelling
De doelstelling van de Think Tank North Sea 2050 is drieledig:
• Een broedkamer voor visievorming met betrekking tot de Noordzee;
• Het formuleren van (wetenschappelijk) onderbouwd advies voor thema’s met betrekking tot de
Noordzee;
• Draagvlakverbreding3 en afstemming voor thema’s met betrekking tot de Noordzee.

1

Tijdens de werking van de denktank kunnen evenwel ook sectorale visies naar voor gebracht worden om het
debat te voeden.
2

Dit doet geen afbreuk aan de transparantie van de denktank en staat interne terugkoppeling over de werking van
de denktank niet in de weg.
3
De term ‘draagvlakverbreding’ is in deze context niet gekoppeld aan een specifiek beleidskader en omvat
eveneens de intensifiëring van de dialoog tussen belanghebbenden.

Schematische weergave van Think Thank North Sea 2050.

Werking
De denktank wordt in co-voorzitterschap voorgezeten door het VLIZ en het KBIN. Deze instellingen
engageren zich eveneens om in de beginfase het secretariaat van de denktank als een in-kind bijdrage op
te nemen. In een latere fase wordt de oprichting van een toegewijd secretariaat nodig geacht.
De werking van de denktank wordt gecoördineerd door een stuurgroep die voortbouwt op de vroegere
Noordzeeraad en bestaat uit experten uit het beleid en de wetenschap die zich ten dienste stellen van het
algemeen belang (zie bijlage 1. samenstelling stuurgroep). Indien het nodig geacht wordt, kunnen
bijkomende experten betrokken worden bij de stuurgroep, afhankelijk van het voorliggende thema.
Zowel leden van de denktank als externe personen kunnen te allen tijde thema’s (+ korte motivering)
aanreiken waarover de denktank zich mogelijks kan buigen (open forum). Een jaarlijkse oproep voor
thema’s zal georganiseerd worden via de website en een mailing.

De ingestuurde thema’s worden gescreend door de stuurgroep op basis van alle volgende criteria:
• Algemeen belang;
•
•
•
•

Multi-sectoraal;

Multidisciplinair;
Verwachte impact;
Een aantoonbare meerwaarde indien het thema inhaakt op lopende processen.

De stuurgroep kan eveneens thema’s clusteren en de geponeerde vraagstelling aanscherpen. De thema’s
die aan deze toets voldoen, worden open verklaard op de website waarbij op basis van een
engagementsverklaring van de leden van de denktank zal beslist worden welke werkgroepen effectief
geïnitieerd worden.
De thematische werkgroepen worden geleid door een voorzitter en twee rapporteurs. Aan het begin van
elke werkgroep worden referentietermen vastgelegd waarbij de deliverables, periode, taal4, etc. verder
worden gespecifieerd. Er wordt gestreefd naar minstens één lopende werkgroep per jaar.

Samenstelling
De Think Tank North Sea 2050 streeft een brede vertegenwoordiging na van alle belanghebbenden met
betrekking tot de Noordzee (wetenschap, beleid, middenveld, industrie en maatschappij). Het
lidmaatschap van een publieke of private organisatie beperkt zich in de regel tot maximaal 1
vertegenwoordiger (en een plaatsvervanger) per werkgroep teneinde een evenwichtige samenstelling te
bekomen. De actieve inbreng van individuele burgers wordt aangemoedigd. Deelname aan de
werkzaamheden van de denktank is kosteloos en opent dus geen recht op een vergoeding van welke aard
dan ook.
Potentiële leden kunnen zich aanmelden bij de voorzitter/het secretariaat van de denktank waarna het
lidmaatschap wordt voorgelegd aan de stuurgroep. Leden die handelingen stellen die in strijd zijn met het
huishoudelijk reglement of de referentietermen van de werkgroep kunnen door de stuurgroep geweerd
worden uit de denktank.

Budget
Er wordt een budget voorzien door het kabinet van de staatssecretaris voor de Noordzee (50.000 euro in
2018) om de opstart van de denktank te faciliteren. Daarnaast zullen het KBIN en het VLIZ ook een
bijdrage leveren door de in-kind inzet van personeel. Idealiter kan er in de toekomst een secretariaat
bestendigd worden met een inzet van 0,5 VTE. In de stuurgroep zullen mogelijkheden onderzocht
worden om recurrente financiering te voorzien.

4

Dit kan één van de drie landstalen of Engels zijn.

Bijlage 1. Samenstelling stuurgroep Think Tank North Sea
Co-voorzitters:
Vertegenwoordiger OD Natuurlijk Milieu – KBIN
Vertegenwoordiger Vlaams Instituut voor de Zee – VLIZ
Leden:
Vertegenwoordiger Maritiem Instituut, Universiteit Gent
Vertegenwoordiger DG Scheepvaart, FOD Mobiliteit
Vertegenwoordiger Dienst Marien Milieu, FOD Leefmilieu
Vertegenwoordiger Departement EWI
Vertegenwoordiger BELSPO
Vertegenwoordiger OD Natuurlijk milieu – KBIN
Vertegenwoordiger ILVO
Vertegenwoordiger Gebiedsgerichte werking Kust, Provincie West-Vlaanderen
Vertegenwoordiger POM West-Vlaanderen
Vertegenwoordiger secretariaat Kustwacht
Vertegenwoordiger FRDO
Vertegenwoordiger VLIZ

