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Persbericht: Staatssecretaris voor de Noordzee De Backer    
en mariene industrie werken samen aan Blue Growth 

Hoe kunnen we het economische maximum halen uit het potentieel van de Noordzee, 
zonder daarbij de ecologie uit het oog te verliezen? Blauwe energie, blauwe economie, 
blauwe maatschappij en bescherming van de oceaan zijn zowel voor de overheid en de 
beleidsmakers als voor de industrie belangrijk. Er is nood aan een goede samenwerking 
tussen alle partijen. Daarom ondertekenen staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De 
Backer (Open Vld) en de Belgische maritieme industrieën, vertegenwoordigd door 
Flanders’ Maritime Cluster, een Memorandum van Overeenstemming op woensdag 9 
november in Oostende. De verschillende partijen benadrukken hiermee hun engagement 
om elkaar te betrekken in de ontwikkeling van innovatieve en duurzame technieken voor 
de blauwe maatschappij van vandaag. 

Van 7 tot 10 november vindt in het Oostendse Thermae Palace de North Sea Open Science 
Conference 2016 plaats. Deze internationale conferentie, georganiseerd door het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, zal de wetenschappelijke en technische 
kennisbasis voor een duurzaam beheer van de Noordzee in kaart brengen. De conferentie 
wil ook een brug slaan tussen wetenschappelijk onderzoek op zee, ontwikkelingen op 
gebied van maritieme industrie en blauwe economie. Op woensdag wordt een speciale 
Wetenschap-Industrie-sessie georganiseerd om een actieve uitwisseling van ideeën en 
praktijken tussen de verschillende belanghebbenden van de Noordzee te bevorderen. 
Tijdens deze sessie zal gedebatteerd worden over testinstallaties op zee, want er is een 
groeiende vraag om meetinstrumenten en materialen in echte zeecondities te testen. Hoe 
kunnen de industrie en de wetenschap samen gebruik maken van dergelijke testinstallaties? 
Een nauwe samenwerking tussen wetenschap en industrie is nodig om de huidige kennis 
efficiënt te delen.  

Het is die samenwerking die staatssecretaris voor de Noordzee De Backer, samen met 
Flanders’ Maritime Cluster, in een overeenkomst wil gieten. Philippe De Backer: “Dit 
samenwerkingsakkoord is het startschot voor een betere samenwerking tussen de overheid, 
de industrie en de wetenschappelijke partners. Samen zoeken we duurzame oplossingen 
voor industriële toepassingen, die het mariene milieu niet belasten maar ten goede komen. 
We kunnen niet allemaal op ons eiland naar oplossingen zoeken, een proactieve 
samenwerking kan ik dus alleen maar toejuichen!”. 
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