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1.

Opening
Opmerkingen en aanvullingen op het verslag kunnen bij het NZO secretariaat
worden gemeld.
Actielijst uit het NZO verslag van 24 november 2021 is als bijlage bij de agenda
gevoegd.

2.

Mededelingen
Waaronder:
Uitvoeringsagenda NZA – mijlpalennotitie: de uitvoeringsagenda is in overleg en
wordt geagendeerd in het NZO van 26 januari 2022;
NZO-WKC is gestart. Een jonge wetenschapper wordt aangezocht om de NZO-WKC
te versterken.

3.

Proces Programma Noordzee
Inleiding door het Rijk.
•
Stand van zaken zienswijze procedure Programma Noordzee. De zienswijze
termijn aanvullend ontwerp PN sluit op 20 december.

4.

MONS
Stand van zaken. Voor dit agendapunt is ter informatie bijgevoegd de notitie MONS
update van 8 december 2021.

5.

•
•

Voedsel en visserij
In het NZO zal LNV de volgende vetgedrukte onderwerpen toelichten.
Ontvangen toelichtende LNV notities zijn bij de email gevoegd.
Update kottervisie (wordt mondeling toegelicht): onder andere stand van zaken en
procesplanning voor de innovatieagenda, handhaving, economische impactanalyse
en BAR (Brexit Adjustment Reserve)
Plan van aanpak soortenbescherming (LNV notitie bijgevoegd)
Planning instandhoudingsmaatregelen (LNV notitie bijgevoegd)

6.

Beschermde gebieden/ NZO werkgroepen:

•

Borkumse Stenen
In de NZO wg van 6 december 2021 is het wijzigingsvoorstel voor de Borkumse
stenen besproken. De uitkomst, een herdefiniëring van de Borkumse stenen in het
NZA, is op 9 december 2021 voorgelegd aan de NZO leden met verzoek om reactie
uiterlijk 14 december.
Op het verzoek aan de NZO-leden is een reactie ontvangen die aanvullend overleg
nodig maakte.
In de Agendacommissie is bepaald dat de Borkumse stenen voor overleg en
mogelijke besluitvorming worden voorgelegd aan het NZO.
Friese Front
In het NZO van 24 november 2021 zijn conclusies getrokken over het Friese Front,
de vastlegging van de gebieden voor onderzoek en oesterherstel.
Voor oesterherstel zal, na opgeleverd onderzoek, in 2022-Q2 nieuwe besluitvorming
in het NZO plaatsvinden ter precisering van het gebied (de gebieden) voor
oesterherstel.
De onderzoeken die LNV en die de WKC uitvoert zijn in het NZO vastgesteld.
De opdrachtformulering aan de NZO-WKC is aan de NZO leden voorgelegd. Hierover
vindt nog afstemming plaats voorafgaand aan het NZO.
Aan het NZO wordt voorgelegd de opdrachtformulering aan de NZO-WKC.
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7.

Energie en infrastructuur / NZO werkgroep:
•
In de werkgroep heeft EBN een presentatie verzorgd over CCS.
•
In de werkgroep is de voortgang besproken van de notitie BBT (Best
Beschikbare Technieken). De concept notitie wordt in de werkgroep energie
en infrastructuur in de week van 10 januari 2022 besproken. Inzet is om de
notitie voor te leggen aan het NZO van 26 januari 2022.
•
De werkgroep hecht aan een overleg over meervoudig gebruik van
windparken. Dit overleg wordt naar verwachting in februari gehouden.
•
In de werkgroep is de conclusie uit een vorige werkgroep gememoreerd dat
EZK een gesprek zou initiëren met PBL over de bepalingen in het NZA
gerelateerd aan de gaswinning op de Noordzee en COP-Parijs. EZK heeft
deze actie teruggelegd bij het NZO-secretariaat. In de werkgroep hebben
NZO partijen aangegeven dit punt te willen bespreken in het NZO.

8.

Evaluatie NZO 2021
De afgelopen weken zijn evaluatiegesprekken gevoerd over het NZO met de clusters
en/of afzonderlijke NZO partijen. De resultaten van de evaluatie zijn in een
rapportage opgenomen en worden ter bespreking voorgelegd.

9.

NZO-WKC
Toelichting vanuit de WKC. Bij de stukken is gevoegd een ongevraagd advies over
natuurherstel en windparken.

10. Communicatie
Pro memorie
11. Rondvraag en Sluiting
Overig:
De volgende NZO vergadering vindt plaats op woensdag 26 januari 2022.
Het NZO vindt in de eerste helft van 2022 plaats met een frequentie van eens in de vijf
weken.
Het secretariaat zal samen met vertegenwoordigers van de clusters een notitie opstellen
over de betekenis van het regeerakkoord Rutte IV voor het NZO.

Henk Meeldijk
NZO Secretaris
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Bijlage: Actielijst en conclusies uit het NZO verslag van 24 november 2021

nr.

NZO

1.

24/11

Wie

Rijkscoör.
Rijkscoör.
LNV
Energie,
Scheepv/
havens
KVNR
NZO-secr
Rijkscoörd.

NZO-secr.

2.

24/11
LNV

3.

4.

24/11

NZO-secr.

24/11
LNV

LNV
LNV/WKC

NZO

5.

24/11

Actie

dead
line

Programma Noordzee
Update extracomptabel overzicht delen, incl. uitputting middelen
2021 (aanvulling nazending 24/11). Daarbij wordt ook de vraag
naar saneringsgelden (74 miljoen) van visserijvertegenwoordiging
meegenomen.
Met NZO-secretariaat opnemen hoe vorm wordt gegeven aan
behandeling van thema CCS.
Overzichtje opstellen gesprekspartners vanuit visserij over CCS,
voor visserijvertegenwoordiging
Agenderen als onderdeel NZO-evaluatie: lijstje belangrijkste
nieuwe ontwikkelingen
Contact met NZO-secretarissen over wanneer deze werkgroep
energie-eilanden eerste planopzet kan presenteren in het NZO.
Visie van de ngo’s (SDN) wordt meegenomen in de agendering
van het thema
Overleg visserij/cluster voedsel en visserij
Borkumse Stenen:
Voortouw nemen in spoedig te houden vooroverleg (met als basis
het LNV-voorstel van sept jl.): allereerst met de Werkgroep
Beschermde gebieden, en daarna met de visserij. Voorstel wordt
teruggelegd in NZO 22/12
Uitvoeringsagenda
Betreffende NZO-secretaris voert in klein verband overleg met
NZO-partijen, de punten uit onderhavige vergadering worden
hierin meegenomen.
Dit overleg wordt tevens benut voor bijpraten
visserijvertegenwoordiging over de uitvoeringsagenda.
Het aangepaste overzicht Mijlpalen en planning 2022 – o.m.
toevoegen actielijst – komt terug in NZO 22/12 ter vaststelling.
Ook bespreken: vergaderfrequentie
Actielijst toevoegen aan
Werkgroep Beschermde Gebieden
Nagaan welke tekst over Friese Front precies in procedure is
gebracht, terugkoppelen met NZO en met
visserijvertegenwoordiging (bilateraal)
Check op gebruik juist kaarten in EU-traject.
Overleg over aanscherping van juridische advies uitvraag (is art.
11 proc. van toepassing bij aanvraag oesterherstel) waarbij LNV
tevens details over regelgeving uitwisselt.
De adviesvraag komt geherformuleerd terug in het NZO.
Werkgroep Energie en Infrastructuur
Zo nodig input leveren voor herziening bespreeknotitie BBT
(oktober jl. verspreid). De herziene notitie wordt naar
verwachting voorgelegd in het NZO van 22/12.
Rondvraag:
Vragen visserijvertegenwoordiging (3 noordelijke PO’s)
Terugkoppeling over vorm van ondersteuning bij vergaderingen.
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NZO-secr
LNV/NZOsecr
Visserijvert
NWEA

LNV

Voedselvisie: bekijken waar het initiatief moet liggen, het punt
komt terug.
T.b.v. wisselwerking tussen de nieuw aangetreden
visserijvertegenwoordiger en windsector(NWEA) gaan deze op
korte termijn bilateraal overleg inplannen.
Aangegeven aandachtspunt: handhaving NVWA (oesterherstel).
N.a.v. aangegeven punt ‘meer aandacht voor visserij in
windenergie op zee/Visserij in windparken is goed te realiseren en
zou met visserijgelden uit Transitiefonds gerealiseerd kunnen
worden’: terugkoppeling over invulling innovatiegelden i. h.a. en
de afstemming daarbij met NZO.

Conclusielijst
nr.
1.

NZO
24/11

2.

24/11

Conclusie
MONS
Het NZO stelt het concept offerteverzoek aan RWS vast (waarmee de route in werking
gesteld kan worden).
Werkgroep Beschermde gebieden
Het NZO stemt in met de lijn deelgebieden Friese Front, die de werkgroep in de stukken
uiteenzet. Het geïdentificeerde gebied voor onderzoek is vastgesteld. Het
geïdentificeerde gebied (2x100 km²) voor oesterherstel ook; hier wordt voor uitwerking
onderzoek gedaan door LNV en WKC in Q1. Op basis van de onderzoekresultaten stelt
het NZO april 2022 het definitieve zoekgebied van min. 100 km² voor oesterherstel vast.
Werkgroep Gebiedspaspoorten
Het NZO stelt de BZK-notitie gebiedspaspoorten in Routekaart 2030 vast, die daarmee
kan worden meegenomen in vaststelling Programma Noordzee 2022-2027. Hierbij geldt
de afspraak dat NZO/Rijk in januari voortvarend de inhoudelijke definiëring oppakt, om
het gebiedspaspoort naar de idee van het NZA verder vorm te geven. Het NZO gaf
hierbij expliciet aan dat het gebiedspaspoort zo snel mogelijk naar voren in het proces
moet worden geschoven.
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