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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en vraagt of er opmerkingen zijn over het verslag. Zoals
in de vorige bijeenkomst is afgesproken is er een actielijst opgenomen, omdat veel van deze
acties lopen zijn deze verwerkt in de agenda.
2. Mededelingen
Ten eerste wordt kort de stand van zaken over de uitvoeringsagenda NZA – mijlpalennotie
toegelicht. Dit is de leidraad voor het aankomende jaar en staat in het NZO van 26 januari
2022 op de agenda. Verder wordt er aangekondigd dat de WKC van start is gegaan en dat de
commissie opzoek is naar een jonge wetenschapper om de NZO-WKC te versterken, dit
voorstel komt ook op 26 januari terug. De voorzitter geeft aan dat over het onderwerp de
benoeming van de leden van het NZO een brief zal worden gestuurd als er een nieu we
minister is aangesteld. De voorzitter geeft aan dat dit gaat over een formele afhandeling van
de al actuele gang van zaken.
Vanuit NWEA wordt aangegeven dat er een rapport is gepubliceerd over Ocean Futures, dit
zal worden gedeeld met de NZO leden.
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Vanuit de visserij wordt er medegedeeld dat de PO Delta Zuid en de vissersbond een
samenwerkingsverband zijn aangegaan. Daarnaast komt het verzoek of de stukken
genummerd kunnen worden per desbetreffend agenda punt.
3. Proces Programma Noordzee
Vanuit het rijk komt er een korte toelichting over de stand van zaken van de zienswijze
procedure Programma Noordzee. De zienswijze termijn aanvullend ontwerp PN sluit op 20
december. Het is een strak proces maar tot nu toe loopt het goed, er zijn diverse zienswi jze
ingediend ook internationale zienswijzen. Het rijk geeft aan dat er hard gewerkt wordt om
deze te verwerken.
Verder wordt er aangegeven dat op het moment ook het regeerakkoord het belangrijkst is,
het regeerakkoord is ambitieus. Het rijk stelt voor dat eerst EZK en LNV gaan kijken wat de
implicaties zijn en daar in het nieuwe jaar op terug komen.
NOGEPA stelt voor dat op een later moment terug kan worden gekeken naar de zienswijze
procedure van PN om te kijken hoe in de toekomst de integraliteit verbeterd kan worden en
zo ook de werkdruk te verlagen.
4. MONS
Vanuit het NZO secretariaat wordt een korte update gegeven over wat er loopt binnen het
MONS programma. De programma commissie vergadering is verzet, in januari komt er een
inhoudelijke update in het NZO. Voor meer informatie over de lopende zaken worden de
deelnemers naar de notitie verwezen.
5. Voedsel en visserij
Update kottervisie
Vanuit LNV wordt er een presentatie gegeven over de stand van zaken omtrent de kottervisie,
hier worden de procesplanning, innovatieagenda, handhaving, economische impactanalyse en
BAR toegelicht.
Als reactie op deze presentatie wordt er ingegaan op hoe de sanering eruit gaat zien. LNV
geeft aan dat hier ook parallel sessies en gespreken over lopen. Er wordt aangegeven dat
naast de sanering, ook de innovatie belangrijk is voor de visserij. LNV geeft aan dat er wordt
gewerkt aan een ondernemersloket om het proces voor de vissers makkelijker te maken. Er
wordt nogmaals aangegeven dat het perspectief voor de vissers een belangrijke punt, ook in
het NZO, en dat de visserij voor een enorme uitdaging staat. LNV bedankt voor de input en
neemt het mee.
Plan van aanpak soortenbescherming
Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak, dit wordt eind 2023 vastgesteld , een verdere
toelichting is te vinden in de notitie. Er wordt kort besproken of het mogelijk is om te
versnellen, en hoe er om moet worden gegaan met het implementeren van de inzichten die
worden opgedaan. LNV stelt voor om hier tijdig met SNM mee in gesprek te gaan.
Plan instandhoudingsmaatregelen
LNV geeft aan, zoals ook in de notitie staat, dat er wat vertraging is op gelopen. Er ligt al een
pakket in Brussel en daar verwachten LNV in Q1 reactie op. Vanuit de visserij wordt er
aangegeven dat er grote gevolgen gaan zijn als er gewijzigd gaat worden ook wordt er de
zorg uitgesproken over hoe dit proces samenhangt met de versnelde uitrol van wind op zee.
LNV geeft aan dat er maar beperkte mogelijkheden zijn om nu nog aan te passen in het
proces en geeft aan graag te horen wat de specifieke zorgen zijn.
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 st enen in het NZA, is op 9
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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. De cluster NGOs geeft aan met deze optie te kunnen instemmen. De
vertegenwoordiging van de visserij sector spreekt de waardering uit voor de inzet en geeft
aan in te stemmen. LNV geeft aan tevreden te zijn dat met deze optie ingestemd kan worden.
De voorzitter geeft aan dat het NZO instemt met de voorgestelde wijziging waarbij eerdere
afspraken uit het NZA over gaswinning en kabels blijven bestaan en dankt allen voor hun
inzet.
Friese Front
Vanuit het NZO secretariaat wordt er een update gegeven over de stand van zaken over het
Friese Front.
Aan de deelnemers van het NZO wordt de opdrachtformulering aan de NZO-WKC voorgelegd.
De deelnemers stemmen in met dit voorstel. Vanuit de WKC wordt gevraagd of er contact
kan worden opgenomen met de juridische experts van LNV, LNV geeft aan gegevens uit te
wisselen zodat een gesprek kan plaatsvinden tussen de WKC en LNV.
7. Energie en infrastructuur / NZO werkgroep:
Vanuit het NZO secretariaat komt een update over de voortgang in de WG energie en
infrastructuur. Er wordt gevraagd waarom EZK de opdracht voor het initiëren van een gesprek
met PBL terug heeft gelegd bij het NZO secretariaat. EZK geeft aan dat dit zal worden
opgepakt en zij een gesprek zullen initiëren tussen PBL en het NZO over gaswinning op de
Noordzee.
8. Evaluatie NZO 2021
De afgelopen weken zijn evaluatiegesprekken gevoerd over het NZO met de sectoren en/of
afzonderlijke NZO partijen. De resultaten van de evaluatie zijn in een rapp ortage opgenomen
en worden ter bespreking voorgelegd. De voorzitter bedankt de leden voor hun
openhartigheid in de evaluatie en vraagt de leden of ze zich herkennen in het beeld geschetst
in de evaluatie. De deelnemers geven aan zich te herkennen in de evaluatie. Sommige
onderdelen zijn al in gang gezet en er wordt met interesse gekeken naar het volgende jaar.
9. NZO-WKC
Toelichting vanuit de WKC. Bij de stukken is gevoegd een ongevraagd advies over
natuurherstel en windparken. Het ongevraagde advies wordt enthousiast ontvangen, er wordt
aangegeven dat het op vele manieren raakt met de activiteiten van de deelnemers. Vanuit
het rijk wordt er aangegeven dat het complexe materie is, er wordt voorgesteld in de
volgende agenda commissie dit advies en de uitwerking verder te bespreken.
10. Communicatie
Vanuit het NZO secretariaat komt een reminder om in te loggen op de NZO website,
Reminder: om in te loggen op de website.
11. Rondvraag en Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering af, bedankt de deelnemers voor het afgelopen jaar en
wenst iedereen prettige feestdagen toe.
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