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1. Opening
Opmerkingen en aanvulling op het verslag kunnen bij de secretaris worden gemeld.
2. Mededelingen
NWP Programma Noordzee
Informatie over de terinzagelegging:
Het NWP Programma Noordzee 2022-2027 wordt als onderdeel van het NWP aan het
publiek voorgelegd. Het Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 ligt ter inzage tot
en met 21 september 2021. U kunt een zienswijze indienen op het gehele NWP,
waaronder het Ontwerp Programma Noordzee, het Ontwerp Programma van
Maatregelen KRM, de bijbehorende PlanMER en Passende beoordeling. Alle
informatie met inbegrip van de Ontwerp documenten zelf, vindt u op de website
www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma.
Bruine Bank
In de NZA afspraken over aanvullende natuurgebieden op de Noordzee
staat in artikel 4.33: De procedure voor de aanwijzing van de Bruine Bank als
Vogelrichtlijngebied zal uiterlijk in 2020 in gang worden gezet en in 2021 worden
voltooid. Met deze mededeling in het NZO van 14 april 2021 wordt u als volgt
bericht over de juridische procedure van de terinzagelegging.
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De terinzagelegging van het ontwerpbesluit aanwijzing Bruine Bank als Natura-2000
gebied is gestart. Het gebied zal worden aangewezen als Vogelrichtlijngebied voor
de Dwergmeeuw (Larus minutus). Verder zal het gebied worden aangewezen voor
enkele geregeld voorkomende trekvogels waarvoor het gebied van betekenis is als
foerageergebied in hun trekzones: Jan-van-Gent (Morus bassanus), Grote jager
(Stercorarius skua), Grote mantelmeeuw (Larus marinus), Zeekoet (Uria aalge) en
de Alk (Alca torda). Belanghebbenden kunnen van 24 maart 2021 tot en met 4 mei
2021 een zienswijze indienen.
Via deze link kunt u alle informatie over het ontwerpbesluit en de terinzagelegging
vinden: https://www.natura2000.nl/ontwerpbesluit-bruine-bank
Communicatie
Voor het NZO is een notitie Hooflijnen communicatie NZO opgesteld. De notitie is
opgesteld op basis van het NZA, het Governance advies NZO en in het licht van het
recente overheidsbeleid om meer transparantie te betrachten. Notitie wordt
toegelicht.
Ministerieel Besluit NZO
In het NZO van 17 maart is aangegeven dat mogelijk op 14 april aan het NZO een
concept ministerieel besluit NZO, conform NZA en governance advies, zou
voorliggen. Het concept is echter nog niet gereed voor verspreiding. Behandeling
vindt plaats in een volgend NZO.
3. Overleg met de visserij / het cluster voedsel en visserij
In het NZO van 17 maart 2021 is de conceptbrief aan de visserijorganisaties
vastgesteld. Dit concept is gedeeld met de visserijorganisaties en door de voorzitter
besproken in een drietal bijeenkomsten met o.a. Visned, de Visserbond en met de
visverwerkende industrie en handel. De verslagen van de gesprekken met de
verschillende organisaties treft u bij de stukken aan.
De gesprekken hebben in constructieve sfeer plaatsgevonden. Het cluster voedsel en
visserij is echter nog niet bereid of in staat om de uitnodigingsbrief in definitieve
vorm te krijgen. In visserijnieuws nummer 13 van 2 april 2021 geeft de sector het
volgende beeld:
https://nextcloud.gbu.nl/s/fr7RsDrmFjNFEoW

4. Rondvraag en Sluiting
De volgende vergadering staat geagendeerd voor 12 mei 2021.
Een aanvullend vergaderverzoek is gedaan voor: 28 april 2021.
Henk Meeldijk
Secretaris
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