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Mevrouw de Minister,
Het Noordzeeakkoord en het Governance advies NZO omvatten de afspraken die nodig
zijn voor de energietransitie, de natuurtransitie, de voedseltransitie en de scheepvaart
op de Noordzee en betekenen een nieuwe en gelijkwaardige manier van samenwerken
tussen overheid en maatschappelijke partijen.
Het voorzitterschap van het Noordzeeoverleg heb ik op 1 januari 2021 met veel
enthousiasme opgepakt. Met de Kamerbehandeling van het Noordzeeakkoord op 27
januari 2021 heeft het Noordzeeoverleg een nieuwe impuls gekregen.
U heeft de Tweede Kamer, naar aanleiding van de motie van Dijkstra en De Groot
(Kamerstukken II 2020/21, 33 450, nr. 107), toegezegd twee keer per jaar over de
samenwerking, voortgang en resultaten van het Noordzeeoverleg te rapporteren.
Bij deze brief ontvangt u een bijlage ten behoeve van het opstellen van uw rapportage
aan de Tweede Kamer.

Hoogachtend,

Sybilla M Dekker
Voorzitter Noordzeeoverleg
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Bijlage bij IENW/BSK-2021/136690

Noordzeeoverleg (NZO): samenwerking, voortgang en resultaten

Rapportage over de periode januari tot en met mei 2021
Met de behandeling van het Noordzeeakkoord (NZA) en het OFL Governance advies NZO
in de Tweede Kamer op 27 januari 2021 is voor het NZO een nieuwe fase ingetreden.
In deze nieuwe fase gaat het om implementatie van het NZA en om het inspelen op
nieuwe ontwikkelingen die voor de Noordzee en zijn gebruikers van belang zijn. Het
ministerieel besluit tot instelling van het Noordzeeoverleg vormt de nieuwe basis van het
NZO.
Met alle bij het NZO betrokken partijen heb ik gesprekken gevoerd om kennis te maken
en de belangen van partijen goed te leren kennen. Met de partijen in de visserijsector
heb ik vele intensieve gesprekken gevoerd om helder te krijgen wat in deze sector leeft
en waarom deze sector bij mijn aantreden als voorzitter niet vertegenwoordigd is in het
NZO. In deze gesprekken ga ik uit van het NZA en het Governance advies NZO zoals in
de Tweede Kamer behandeld. Richting de visserij maak ik duidelijk hoe belangrijk het is
dat deze sector zijn belangen, in overleg met de overheid en andere maatschappelijke
partijen, kan behartigen als het gaat om ontwikkelingen op de Noordzee en
beleidskeuzes die er toe doen. In deze gesprekken span ik mij dan ook zeer in om de
visserij weer aan de NZO tafel terug te krijgen.
Het NZA wordt deels geïmplementeerd middels het Programma Noordzee 2022-2027,
een bijlage van het Nationaal Waterprogramma (NWP). Het ontwerp Programma
Noordzee is na behandeling in het NZO eind 2020, door het Rijk in maart 2021 in
zienswijzeprocedure gebracht. Het ontwerp Programma Noordzee omvat onder andere
de procedure voor de aanwijzing van de windenergiegebieden op zee. Om invulling te
kunnen geven aan de klimaatdoelen van Nederland wordt in het NZO overleg gevoerd
over het zogenaamde aanvullend ontwerp waarmee het Rijk de ambitie heeft om
windenergiegebieden aan te wijzen. Dit aanvullende ontwerp kan vervolgens bij de
definitieve vaststelling van het Programma Noordzee in 2022 worden meegenomen.
Overeenkomstig het NZA is ook overleg gevoerd met het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) over de mogelijkheid om een beoordeling in de Klimaat- en Energie
Verkenning (KEV) op te nemen van de mate waarin de voorgenomen gaswinning op de
Nederlandse Noordzee past binnen een emissiebudget dat kan worden gerelateerd aan
de Parijsdoelen. Geconstateerd is dat er nu niet kan worden gewerkt met een
Nederlands emissiebudget in de KEV. Het PBL heeft wel aangegeven dat de afspraken
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rond gaswinning ten behoeve van de Nederlandse gasvraag passen binnen het
Nederlandse klimaatbeleid.
Bij de opstelling van het NZA is het NZO terzijde gestaan door een onafhankelijke
wetenschappelijke commissie met leden vanuit de KNAW (Koninklijke Nederlandse
Academie van wetenschappen). Overeenkomstig het NZA en het Governance advies NZO
zijn stappen gezet om een eigen Onafhankelijke Wetenschappelijke Commissie van het
NZO (NZO-OWC) tot stand te brengen. Deze NZO-OWC heeft in de fase van oprichting al
een eerste advies over het Bruinvisbeschermingsplan (BBP), met verwijzing naar de NZA
bepalingen ten aanzien van soorten beschermingsplannen, opgesteld.
In het NZA zijn, als bijlage 2, bepalingen neergelegd voor de Monitorings- en
Onderzoeksagenda (MONS). Voor het programma MONS is een deel van de NZO
middelen in het “Transitiefonds” beschikbaar. Het programma MONS krijgt vorm en de
eerste hoofdstukken worden voor de zomer 2021 ter beoordeling aan een internationale
reviewcommissie voorgelegd.
Binnen het NZO worden ook gesprekken gevoerd om NZA bepalingen te concretiseren
gericht op de implementatie van de afspraken. Het gaat onder andere om gesprekken
over beschermde gebieden, de definiëring en het gebruik van gebiedspaspoorten en van
de Best Beschikbare Technieken voor milieubeschermend en natuurversterkend bouwen
en exploiteren.
Daar waar het de doelstelling van het NZA en het belang van het NZO ten goede komt
werk ik mee aan interviews en presentaties.
Met de Noordzee voelen velen zich verbonden. Vele actoren ontplooien hun activiteiten
op de Noordzee waardoor de beschikbare ruimte steeds schaarser wordt. Ook met het
NZA en het Governance advies NZO zal het een grote uitdaging zijn om belangen af te
wegen en werkend vanuit de ecologische draagkracht van de Noordzee, de schaarse
ruimte te verdelen.
De NZO-leden gaan met energie en in goed overleg verder met het leggen van de
Noordzeepuzzel waarin voor ieders belang oog is en men met wederzijds vertrouwen
naar oplossingen zoekt.
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