
Voorstel kaders en uitgangspunten

Governance van economische activiteiten in de Arctic



Aanleiding

Conclusies afgelopen DAC bijeenkomst:

• Het governance aspect rondom vergunningverlening en de License 

to Operate is van essentieel belang bij het kunnen uitvoeren van 

activiteiten in de Arctic: hoe kan het beste omgegaan worden met 

stakeholders en hoe worden plannen gezamenlijk afgestemd? Welke 

kennisvelden zijn daarbij van belang? 

• Link leggen tussen governance en Topsectoren/Poolprogramma

• Afspraak: thema governance verder uitwerken tijdens werksessie



Aanwezigen werksessie

• Albert Aalbers (Marin)

• Erik Huber (Royal Haskoning)

• Peter Hendrickx (Boskalis)

• Taco Vergeer (Boskalis)

• Wouter Jan Strietman (Wing)

• Bas Bolman (IMARES)



Thema’s werksessie

• Waar is NL goed in?

• Wat zou er versterkt kunnen worden?

• Waar kansen liggen voor Nederland/DAC?

• Input discussie voor poolprogramma/Topsectoren



Waar is Nederland goed in?

• Werken met risico’s: impact, ecologie, veiligheid, 

• Werken met lokale stakeholders; PPP

• Planningstools

• Thema’s:

 Building with Nature

 Havenontwikkeling

 Specialistische scheepsbouw

 Deep Sea



Bevindingen

• Nederland is sterk in een aantal specifieke

onderwerpen

• Er liggen kansen voor bedrijfsleven, kennisinstituten 

en overheid om in gezamenlijkheid Nederland nog 

sterker op de kaart te zetten

• Discussie geeft input aan Poolprogramma en

Topsectoren

• DAC als middel om gezamenlijke strategie verder uit

te werken in een Dutch Arctic Roadmap



Dutch Arctic Roadmap

• Waar zijn we goed in?

• Waar willen we heen?

• Op welke manier?

• Wie neemt daarin welke rol?



Inhoud Dutch Arctic Roadmap (1)

• Waar zijn we goed in qua onderwerpen? (m.a.w.: wat 

zijn de Nederlandse ‘kroonjuwelen’)

• Hoe kunnen we deze kroonjuwelen qua kennis en 

expertise sterker en krachtiger maken? Wie kan 

daarin welke rol in pakken?

• Hoe kunnen we onze kroonjuwelen beter voor het 

(internationale) voetlicht brengen? Wie kan daarin 

welke rol in pakken?



Inhoud Dutch Arctic Roadmap (2)

• Hoe zetten wij onszelf op voorsprong? Waar gaan we 

ons qua kennis en expertise verder in verdiepen? 

• Welke gezamenlijke pilots kunnen we opzetten om 

aan onze track record en expertise te werken?

• Wat zijn voor Nederland belangrijke strategische

Arctische partners om internationaal mee samen te

werken?



Reacties


