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1. Opening
De voorzitter verwelkomt alle deelnemers. Vanuit de vertegenwoordiging vanuit de
visserij wordt er kort een toelichting gegeven op het voorbeeld van België wat in de
vorige bijeenkomst is gebruikt, dit wordt zal worden verduidelijkt in het verslag.
2. Mededelingen
Ten eerste is de procedure gestart voor de officiële benoeming van de
vertegenwoordigers in het NZO. Ten tweede is er een notitie rondgestuurd over Rutte IV
coalitie akkoord. Het secretariaat heeft een concept-appreciatie opgesteld en naar de
sectoren gestuurd voor reactie. De voorzitter vraagt of er reacties zijn, na deze
vergadering komt een update die medio februari met vertegenwoordigers van de
sectoren zal worden besproken.
Verder geeft de voorzitter aan dat de kennismakingsgespreken met de nieuwe
bewindspersonen lopen. Vanuit WNF wordt er mededeling meegegeven namens de
Vogelbescherming dat er beroep wordt ingesteld tegen het vaststellen van de
Bruinebank, dit vanwege het ontbreken van cruciale vogelsoorten in dit gebied. LNV zal
hierover contact opnemen met de vogelbescherming.
Vanuit NOGEPA komt er een terugkoppeling over een bijeenkomst over de seismisch
onderzoek (uitwerking NZA bijlage 5.). In dit eerste overleg is er gesproken hoe deze
campagne eruit kan komen te zien. Er is afgesproken dat de industrie met een voorstel
zal komen wat zal worden besproken in de WG energie en infrastructuur.
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3. Proces Programma Noordzee
Er wordt een inleiding gegeven door het rijk, er wordt gewerkt aan het verwerken van
de zienswijzen en daar wordt een reactienota van opgesteld. Het gaat vooral over
aanscherpingen en verbeteringen. De voorgenomen tijdslijn is om dit in maart aan de
ministerraad voor te leggen. Vanuit de NGOs komt de reactie dat veel van de
zienswijzen voortkwamen uit het goed willen inbe dden van de afspraken in het NZA in
het PNZ.
Verder wordt de wens besproken om terug te kijken op dit proces, om zo te kijken of
meer ruimte in het NZO voortraject had kunnen leiden tot minder zienswijzen van NZOleden? Na vaststelling van het PNZ in maart 2022 zal in NZO kader een evaluatiegesprek
plaatsvinden, waarschijnlijk in April. Het rijk geeft aan een als voorbereiding voor deze
reflectie een rode draad te kunnen distilleren van de ingebrachte zienswijzen. Voor de
organisatie hiervan wordt afgestemd met het NZO-secretariaat.
4. MONS
De voorzitter geeft aan dat er op het moment wordt gewacht op een offerte van het
uitvoeringsbureau, het gaat over de formalisering vanuit RWS en IenW. Ook de
capaciteit van het uitvoeringsbureau wordt besproken. Als reactie op eerdere
opmerkingen over sociaal economisch onderzoek geeft coördinator van het rijk aan dat
sociaal economisch onderzoek niet onder MONS valt. Vanuit de WKC wordt gereageerd,
dat in het NZA wel een verwijzing staat dat sociaal economisch onderzoek moet
plaatsvinden. Er wordt afgesproken dat voor de volgende keer de constateringen van de
WKC over dit thema op de agenda komen.
Verder wordt er medegedeeld dat:
• Communicatie MONS en NZO blijven gebundeld;
• Audit MONS zal plaatsvinden door middel van een lichte toets.
Afsluitend geeft de voorzitter aan dat de volgende keer mogelijk de eerste uitkomsten
van de no regret onderzoeken kunnen worden besproken.
5. Visserij
De voorzitter geeft aan dat de NVB (Nederlandse Vissersbond) in december 2021 een
brief heeft geschreven met een voorstel voor een vertegenwoordiging van de voe dsel en
visserij sector in het NZO. In januari 2022 hebben ook de VVU en de Visfederatie
belangstelling geuit toe te treden tot het NZO. De voorzitter geeft een update over de
situatie. Het NZA is een feit en is niet onderhandelbaar. Op korte termijn zal er een BO
plaatsvinden met de visserijsector en de visverwerkende industrie. Vanuit de deelnemers
wordt aangegeven veel waarde te hechten aan wederzijds vertrouwen binnen het NZO
en het op consensus gerichte overleg.
LNV zal een toelichting geven op het Friese Front.
Vanuit LNV worden er twee punten die spelen m.b.t. het Friese Front toegelicht.
Ten eerste wordt er medegedeeld dat er is afgestemd met de EC over de geografische
begrenzing van het Friese Front. Uitkomst is dat de oorspronkelijke LNV aanvraag in
Brussel wordt gehandhaafd. Na vaststelling in Brussel wordt de NZA begrenzing in
procedure gebracht. Hierover zal helder gecommuniceerd moeten worden richten
betrokkenen en de visserij in het bijzonder.
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Het tweede punt haakt aan op het advies wat vanuit de WKC is gegeven of oesterherstel
valt onder de artikel 11 procedure of onder natuurwetgeving.
LNV geeft aan een notitie voor te bereiden met de kaarten, tijdlijnen en hier ook
oesterherstel in mee te nemen, de WKC en LNV zullen hier over afstemmen.
6. NZA Mijlpalen notitie
De mijlpalennotitie is eind 2021 met de NZO partijen besproken. Vanuit alle sectoren is
een reactie ontvangen. De voorzitter vraagt of de leden deze mijlpalennotitie kunnen
vaststellen. Er is behoorlijk werk verricht om de input samen te voegen, verder wordt er
aangegeven dat de mijlpalennotitie een levend document is dat bij veranderende
omstandigheden of nieuwe inzichten gedurende het jaar wordt herzien. Vanuit de visserij
wordt er aangegeven dat er nog een aantal gevoeligheden in staan die om verdere
uitwerking vragen bijv. het onderwerp als medegebruik. De voorzitter geeft aan dit te
zien, en aangezien het een levend document is dit verder kan worden uitgewerkt om ook
de onderlinge afhankelijkheid van ontwikkelingen mee te nemen. Er wordt afgesproken
een fysieke bijeenkomst te plannen over dit onderwerp.
7. Energie en infrastructuur / NZO werkgroep:
Vanuit het secretariaat wordt er een terugkoppeling gegeven over de BBT notitie. De
voorzitter geeft aan dat er vooral gekeken moet worden naar de financiële vraag. De
visserij geeft aan het perspectief van de sector te missen in de notitie. EZK reageert dat
de notitie nu nog breed is en dat de opdracht nog wel aangescherpt moet worden.
Verder geeft EZK mee te kunnen werken aan de financiering van dit voorstel. Vanuit
Natuur en Milieu wordt aangegeven dat als er opmerkingen zijn voor verscherpingen dit
graag te horen zodat dit mee kan worden genomen. De BBT notitie gaat nu eerst terug
naar de werkgroep en komt later in het NZO terug.
8. NZO-WKC
Er wordt een terugmelding gegeven over de eerste WKC-bijeenkomst.
Uitbreiding NZO-WKC met een jonge wetenschapper. De voorkeur van de NZO -WKC
gaat uit naar Rozemarijn Roland Holst, een kandidaat met een juridische achtergrond.
Verder wordt er ingegaan hoe de opvolging van de behandeling van het NZO -WKC
advies in het NZO van december 2021 gaat plaatsvinden.
Het voorstel is om dit in het agenda overleg te bespreken.
9. Communicatie
Natuur en Milieu is benaderd door Follow the money. Verwezen is naar het NZO
secretariaat.
Vanuit de rijkscoördinator wordt aangegeven dat de commissie MER een positief advies
heeft geschreven over het PNZ, dit is te vinden op de website. Er wordt afgestemd met
het NZO secretariaat of dit ook op de NZO website wordt gedeeld.
10. Rondvraag en Sluiting
Vanuit de scheepvaart wordt het onderwerp over prospects en de geplande clear ways ter
sprake gebracht. Vertegenwoordigers van de scheepvaart en energiesector zullen om
tafel gaan zitten om dit te bespreken en dit terug te koppelen naar beleid.
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Er zijn verder geen opmerkingen. De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid
en bijdragen en sluit de vergadering af.
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