Noordzeeoverleg
Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL)
Rijnstraat 8
's-Gravenhage
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl
Contactpersoon
Drs. Henk H. Meeldijk MPA
secretaris
E: henk.meeldijk@
overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl
Datum
20 oktober 2021

Betreft

Kort verslag NZO overleg

Vergaderdatum en -tijd

20 oktober 2021 10-:00 – 12:00 uur

Vergaderplaats

WEBEX

Aanwezig

Sybilla Dekker NZO voorzitter
Henk Meeldijk NZO secretaris
Lieke Alferink NZO secretaris

Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden.
Mededelingen
De samenstelling van de WKC is bekend en wordt gedeeld met de leden, de introductie
en kennismakingsbijeenkomst vindt ook vandaag plaats. Er wordt aangegeven dat nog
een jonge wetenschapper zal worden toegevoegd. Als hier suggesties voor zijn dan kan
dat worden gemeld. Dit zal ook in de commissie worden besproken.
Met het MONS programma is een goede start gemaakt en er is een nieuwe bijeenkomst
gepland. Verder zijn de ‘no reget’ onderzoeken aanbesteed. Een overzicht hiervan zal
gedeeld worden met de NZO leden.
Vanuit de (wind)energie cluster is een concept notitie gedeeld over BBT. De vraag
richting de NZO leden is om hier schriftelijk op te reageren zodat in de volgende NZO
bijeenkomst op 24 november de definitieve versie besproken kan worden. Specifi ek
wordt er om input van de scheepvaart gevraagd.
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Het artikel uit de Telegraaf (jl), gebaseerd op het rapport van Deltares, over de
ecologische impact van de uitrol van windmolenparken op zee wordt ter sprake
gebracht. Vanuit NWEA wordt er een korte reactie gegeven, het is een oud rapport wat
eerder dit jaar al gepubliceerd is. Er wordt aangegeven dat er kennisleemtes zijn en dat
het zaak is deze op een juiste manier te vullen. Stichting de Noordzee vult aan dat er
een reactie is voorbereid maar dit overleg even wilde afwachten. Het rijk geeft aan ook
te gaan afstemmen wat de reactie hierop is. De voorzitter geeft aan contact te zullen
opnemen met de directeur van Deltares over de stavaza van het rapport
Programma Noordzee
Vanuit het rijk komt er een update over het Programma Noordzee, het ligt nog op
schema en het bewindspersonen overleg is soepel verlopen. De lijn, zoals besproken in
het NZO, is doorgevoerd dit is zo vertaald naar het aanvullend ontwerp wat naar
algemene zaken gaat voor de ministerraad e n daarna 6 weken ter inspraak ligt. Verder
wordt er aangevuld dat in de zienswijze procedure van NWP er veel zienswijzen zijn
ingediend en de helft daarvan gaan over de Noordzee, het verwerken hiervan kost
natuurlijk tijd maar past in de huidige tijdsplanning. Vanuit NOGEPA wordt aan gegeven
dat er een zienswijze is ingediend op het NWP en geeft een korte toelichting op wat hier
de reden voor is. Vanuit het Rijk wordt daarna aangegeven dat er ook aan de slag wordt
gegaan met VAWOZ. Het Rijk wil hier graag op terugkomen in het NZO.
Overleg met visserij
De voorzitter van het NZO geeft een update van het gesprek met LNV, de visserij.
Hierbij geeft zij aan dat het nogmaals duidelijk is gemaakt dat aan tafel komen betekent
het NZA onderschrijven. Verder was he t een openhartig gesprek waar duidelijk het
traject is besproken en aangegeven, de visserij is nu aanzet. Een inhoudelijk onderwerp
wat is besproken is dat de begrenzing van de Borkumse Stenen in het NZO niet
besproken wordt als de visserij sector niet aan tafel zit.
Er wordt kort ingegaan op de begrenzing van de Borkumse Stenen, de vraag vanuit SDN
die naar voren komt is of de procedure van begrenzing in Europa al gestart is? De
procedure is nog niet gestart en er wordt aangevuld dat als er geen verander ing komt,
het Rijk met het huidige voorstel naar Europa gaat.
Borkumse stenen wordt gezien als een los eindje van het NZA,door de minister LNV een
weeffout genoemd. Verder wordt er aangegeven dat dit dan ook besproken moet worden
in de werkgroep beschermde gebieden. LNV is opzoek naar evenwicht en wat haalbaar is
qua aangepaste begrenzing, hiervoor is ook een onderzoek uitgevoerd, er zal worden
nagegaan of dit gedeeld kan worden met de leden. Het uitgangspunt van het overleg
met de visserij hiervoor is eerst aan tafel en dan bepalen welke uitwerkingsvraagstukken
besproken zullen worden.
Uitvoeringsagenda in ontwikkeling
Er ligt een concept uitvoeringsagenda hier wor dt samen met het rijk nog een slag mee
gemaakt en wordt aan het NZO op 24 november voorgelegd.
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Voortgangsrapportage
De voortgangsrapportage is gedeeld met de leden en er wordt gevraagd om voor vrijdag
schriftelijke reactie te geven. Het rijk geeft aan donderdag te bespreken en daarna de
reactie te delen. Maandag start de procedure richting de minister en Tweede Kamer.
Voortgang werkgroepen
1. Beschermde gebieden
De werkgroep is bij elkaar gekomen en heeft nogmaals het Friese Front besproken. De
opties voor oester herstel zijn besproken maar er waren nog te veel vragen en
onduidelijkheden om het voor te leggen aan het NZO. De vervolgstappen voor
besluitvorming zijn afgesproken en dit zal in November aan het NZO worden voorgelegd
2. Gebiedspaspoorten
De volgende werkgroep komt als de stukken beschikbaar zijn.
3.

Gaswinning

De werkgroep is niet bij elkaar gekomen. Wel is er een voorgesprek geweest tussen de
NGOs en NOGEPA met het secretariaat. Vanuit NOGEPA wordt er een update gegeven
over de bijeenkomst, de kern was dat de afspraken die gemaakt zijn geoperationaliseerd
moeten worden. De vier onderwerpen die zijn besproken zijn:
1. Parijs Proof
2. Afname van mijnbouw activiteiten in beschermde gebieden
3. Inzicht in procedure van vergunningverlening
4. BBT (een aparte onderzoekslijn is voorgesteld en zal besproken worden in de
werkgroep)
Er wordt gewerkt aan een tijdslijn met activiteiten die zal aan de werkgroep gaswinning
worden voorgelegd.
Communicatie
Er wordt een korte update gegeven over communicatie en de website.
Rondvraag
Het experiment met passieve visserij in Borsele heeft tot op heden nog geen
aanmeldingen opgeleverd. Nu wordt er publiek onderzoek uitgezet.
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
Aanvullend aan de vergadering wordt er vanuit EZK een presentatie gegeven over CCS
op zee en de huidige ontwikkelingen, zie de presentatie in bijlage.
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