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Digitale vergadering
Sybilla Dekker (NZO-voorzitter)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Stichting de Noordzee kondigt aan dat een nieuwe
directeur is gevonden die per 1 september zal aantreden.
2. Mededelingen
De voorzitter meldt dat zij volgende week een oriënterend gesprek zal hebben met de
voorzitter van het Omgevingsberaad Waddengebied.
3. Programma Noordzee
IenW geeft een presentatie over de stand van zaken in het proces voor de aanwijzing
van windenergiegebieden tot 2030, de extra opgave van 10GW om de 55%
reductiedoelen (aanvullend op de GW’s voor 49% reductie) te behalen. Ook de stand
van zaken van de samenhang met het Programma Noordzee en het
besluitvormingsproces Verkenning Aanlanding Wind op Zee 2030 wordt toegelicht. Het
rijk verkent met omgevingspartijen wat kansrijke aanlandopties zijn van nieuwe
windparken op zee. Naar aanleiding van de presentatie besluit het NZO eind augustus
een aparte bijeenkomst te beleggen om haar positie te bepalen ten aanzien van de
aanwijzing van windenergiegebieden tot 2030 alsmede een doorkijk te maken naar de
grotere versnelling van wind op zee na 2030.
LNV presenteert een voorstel om de term ‘vaste vistuigen’ in afspraak 4.20 van het
Noordzeeakkoord te interpreteren als ‘passieve vistuigen’. Het gaat om een experiment
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waarbij de gevolgen voor de natuur worden onderzocht. Het NZO stemt in met het
voorstel met een aantal opmerkingen en voorwaarden.
EZK geeft een presentatie over het conceptvoorstel voor de ‘ecologisch innovatie tender’
voor windpark Hollandse Kust – West. Een relevant criterium in de tender is het
stimuleren van investeringen ten bate van de ecologie van de Noordzee. Het
conceptvoorstel wordt goed ontvangen. Vanuit de wetenschap wordt opgemerkt goed te
kijken naar de habitats en soorten die men in dit gebied wil beschermen.
4. Overleg met de visserij / het cluster voedsel en visserij
De voorzitter meldt dat er nog geen antwoord is ontvangen op de brief die 2 juni aan de
visserijorganisaties is gestuurd door de minister van LNV en haarzelf.
LNV geeft een terugkoppeling van het Commissiedebat over visserij van 30 juni.
Stichting de Noordzee wil haar notitie over controle en handhaving visserij bespreken in
het volgende NZO.
De notitie van LNV over de stand van zaken en planning voor de
instandhoudingsmaatregelen en de beschermde gebieden zal in de NZO werkgroep
Beschermde gebieden, uitwerking visserijmaatregelen nader worden besproken.
5. Implementatie NZA
Het Ministerieel besluit NZO is gepubliceerd in de Staatscourant. De voorzitter meldt dat
de informatievoorziening naar de achterbannen van de clusters in het NZO op een later
moment besproken zal worden.
6. NZA bijlage 2 MONS
De internationale reviewcommissie heeft opmerkingen gestuurd op het
conceptprogramma Monitoring en Onderzoek Natuurversterking en Soortenbescherming
(MONS). Deze opmerkingen zullen de komende weken verwerkt worden in een nieuwe
versie van het programma. Ook het voorstel voor de governance van MONS in de
uitvoeringsfase zal de komende tijd aangescherpt worden. Het streven van het MONS
Programmaoverleg is om beide voorstellen in het volgende NZO overleg aan te bieden.
7. NZO OWC
Het NZO geeft opmerkingen mee op het voorstel voor de instelling van de NZO
Onafhankelijke Wetenschappelijke Commissie (OWC). In het volgende overleg zal
hierover een besluit worden genomen.
8. Voortgang in werkgroepen
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Het voorstel van de NZO werkgroep Beschermde gebieden, uitwerking
visserijmaatregelen voor het aanwijzen van gebieden voor oesterherstel en
visserijonderzoek in het Friese Front zal op korte termijn in een nieuwe
werkgroepvergadering tegen het licht van de belangen van de olie- en gassector worden
gehouden.
De conclusie van de werkgroep Gebiedspaspoorten is dat bij het opstellen van
gebiedspaspoorten en –verkenningen in de procedure voor de realisatie van windparken
op zee zoveel als mogelijk in de geest van het NZA gehandeld wordt. Daarnaast beveelt
de werkgroep aan dat voor de routekaart wind op zee 2030 het moment in het proces
dat een gebiedspaspoort wordt opgesteld naar voren wordt gehaald. Een apart
aandachtspunt is de veilige doorvaart van windparken voor de recreatievaart.
Werkgroep Doggersbank: de NGO’s hebben een antwoordbrief van LNV ontvangen over
het voorstel een passende beoordeling te hanteren bij de Doggersbank en zullen dit na
het zomerreces bekijken.
Het secretariaat zal een nieuwe bijeenkomst van de werkgroep Gaswinning plannen op
basis van de voorgestelde invulling daarvan door het cluster energie en de
natuurorganisaties.
9. Communicatie
Het NZO is het eens met de voorgestelde afspraken omtrent communicatie en
informatieverstrekking.
10. Rondvraag en sluiting
Stichting de Noordzee gaat in op de geplande Noordzee-masterclass voor nieuwe
Kamerleden, een te publiceren afwegingskader voor energie-eilanden op zee en de
betrokkenheid van Defensie bij het NZO.
De voorzitter kondigt aan dat er na de zomer een fysieke bijeenkomst georganiseerd zal
worden over een inhoudelijk thema.
Tenslotte neemt de voorzitter namens het NZO afscheid van de directeur van Stichting
de Noordzee en wenst hem veel succes in zijn nieuwe rol bij de Vogelbescherming.
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