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Voorzitter

Sybilla Dekker

Het NZO op 31 augustus bestaat uit 3 delen:
10:30-13:00 uur: de formele NZO vergadering.
13:00 – 13:45 uur: lunch.
13:45 – 17:00 uur: NZO strategische bijeenkomst.

10:30 – 13:00 uur
1.

Opening
Opmerkingen en aanvullingen op het verslag kunnen bij het NZO secretariaat
worden gemeld.

2.

Peter van Rooy biedt in aanwezigheid van Jan Hendrik Dronkers (SG IenW)
zijn boek aan.
Peter van Rooy heeft een boek geschreven over lessen op de Noordzee, relevant
voor de ruimtelijke ordening op land. Peter van Rooy heeft deze taak op zich
genomen vanuit de publieke coöperatie NederLandBovenWater. Sybilla Dekker heeft
het voorwoord geschreven. Peter van Rooy biedt het boek aan, aan minister
Harbers. De SG IenW neemt het boek in ontvangst.
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3.

Mededelingen / actualiteit
Als reactie op de brief van de NZO voorzitter aan M LNV, M IenW en M EK over de
NZO middelen is een reactie ontvangen. Volgend op de briefwisseling en contact
tussen de NZO voorzitter en M LNV wordt een NZO werkgroep voedseltransitie
ingericht (bij agendapunt 4.4).
Natuurherstelwet en Europese Biodiversiteitsstrategie – Rijk/LNV
LNV zal een procesupdate geven over het voorstel van de Europese Commissie voor
een Nature Restoration Law (Natuurherstelwet) en het BNC-fiche hieromtrent.
Daarnaast zal LNV een update geven t.a.v. de pledge in het kader van de Europese
Biodiversiteitsstrategie (EBS). LNV zal toelichten dat naar verwachting begin
september Kamerbrieven uitgaan over deze onderwerpen. In de brieven zal
toegelicht worden hoe het kabinet aankijkt tegen het voorstel voor de Nature
Restoration Law en zal alvast voor bepaalde onderdelen op hoofdlijnen aangegeven
worden hoe Nederland de pledge in het kader van de EBS zal insteken.
Inhoudelijke agendering kan plaatsvinden in het NZO van 5 oktober 2022.

4.

NZO werkgroepen
In de werkgroepen wordt inhoudelijk overlegd en worden concept-conclusies
opgesteld die aan het NZO ter behandeling worden voorgelegd.
1. NZO werkgroep Beschermde gebieden
In het NZO van 20 juli is teruggekoppeld over de werkgroep bijeenkomst van 12
juli. De eerstvolgende werkgroep bijeenkomst is op 22 september aanstaande.
2. NZO werkgroep Energie en Infrastructuur
•
BBT: voortgang: EZK zet de opdracht ter uitvoering van het onderzoek
uit. Een begeleidingsgroep zal de uitvoering leiden.
•
Seismiek: voortgang: De begeleidingsgroep vergadert eind augustus om
deel twee van het onderzoek (naar effecten op zeezoogdieren) vorm te
geven.
•
Onderzoek naar gaswinning in de Noordzee onder de bepalingen van
het NZA, gerelateerd aan de binnenlandse consumptie, beschermde
gebieden en COP – Parijs. Voortgang -een notitie is bij de stukken
gevoegd-: de opdracht is uitgezet. De begeleidingsgroep met een
onafhankelijk voorzitter wordt ingericht.
3. NZO werkgroep gebiedspaspoorten en medegebruik
In het licht van de verkenning partiele herziening programma Noordzee (PH PN)
vindt op 26 september een nieuwe bijeenkomst plaats van de werkgroep.
Alle aspecten van gebiedspaspoorten en meervoudig gebruik van ruimte zijn
onderwerp van overleg. De werkgroep zal deze onderwerpen bespreken in het
licht van de verkenning PH PN en de te bepalen scope van de PH PN.
4. NZO werkgroep Voedseltransitie
Een NZO werkgroep voedseltransitie wordt ingericht. Bij de stukken is een
notitie over de oprichting van de werkgroep gevoegd. De inrichting van de
werkgroep volgt op contact tussen de voorzitter en de minister van LNV.

5.

Soortenbeschermingsplannen – Rijk/LNV
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Het ‘basisdocument’ (=format) en de lijst van prioritaire soorten (=meest kwetsbare
soorten) voor de soortenbeschermingsplannen worden door het Rijk/LNV toegelicht
ter behandeling (zie bijlagen).
Bijbehorende stukken (zie bijlagen):
1. NZO-notitie LNV - Soortbeschermingsplannen
2. Basisdocument beschermingsplan 2022 - WMR
3. Shortlist beschermingsplannen - WMR
6.

Mijlpalen notitie
Voortgang implementatie NZA afspraken in samenhang (Natuur-, voedsel- en
energietransitie). Op 20 juli jl. stelde het NZO de toen voorliggende Mijlpalennotitie
vast. De Mijlpalen notitie is een levend document en wordt met regelmaat
geactualiseerd.
Bij de stukken ontvangt u een bijdrage van de NGO’s over dit onderwerp. Voor de
agendering hebben de NGO’s de volgende vragen meegegeven:

•
•
•
•
•

Herkennen de NZO-leden zich in de hier voorliggende analyse en kunnen we dit
stuk als onderdeel van onze joint fact-finding vaststellen?
Welke stappen kunnen en willen we als NZO-leden samen zetten om de
voortgang op de natuur- en voedseltransities te versnellen?
Hoe kunnen we onze eigen werkwijze in het NZO verbeteren zodat we het Rijk
helpen te versnellen?
Hoe kunnen we het Rijk helpen om NZA afspraken ook op Europees niveau
sneller door de nodige procedures heen te krijgen?
Wat kunnen de sectoren nog extra doen om bijvoorbeeld natuurversterkende
praktijken in gaswinning en windparken te faciliteren?

7.

NZO-WKC
De WKC is op 29 augustus bij elkaar gekomen. In deze bijeenkomst zijn
geagendeerd de verschillende thema’s die de WKC kan uitwerken zoals afgesproken
in het NZO van 20 juli. Hier wordt in het volgende NZO over teruggekoppeld.
Daarnaast zijn de onderwerpen MONZA en de mogelijke inbreng van de WKC in de
NZO werkgroepen aan bod gekomen.

8.

MONS
Stand van zaken Uitvoeringsbureau programma MONS.
PC MONS heeft de duiding van no-regret project nr. ID-135 vastgesteld.
Naast ID-135 is ook ID-49 in procedure. Een samenvatting van beide studies is
bijgevoegd.
In het NZO wordt project ID-135 ter vaststelling voorgelegd.
De eerstvolgende vergadering van PC MONS vindt plaats op 5 september.

9.

Wind op Zee
Met verwijzing naar de bijgevoegde stukken:
‘Ontwikkelkader windenergie op zee’, ‘Aanvullende Routekaart windenergie op zee’,
Routekaart, windenergie op zee planning’, ‘Contouren nationaal plan
energiesysteem’
Het Rijk/EZK zal een presentatie geven over de ontwikkelingen ten aanzien van
Wind op Zee. Na de vergadering wordt de presentatie verspreid.
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10. Staat van de Noordzee
Bij de vergaderstukken treft u aan de opdrachtbrief van de Staat van de Noordzee,
hierin zijn de conclusies van de workshop in juli en de eerdere besprekingen die
hebben plaatsgevonden over de Staat van de Noordzee gebundeld.
Vragen aan NZO:
•
Kan het NZO instemmen met de opdrachtomschrijving van de Staat van de
Noordzee?
•
Kan er nog nader geprioriteerd worden in de onderwerpen? Kunnen bepaalde
(deel)onderwerpen worden weggelaten?
•
Door de verlate opstart van het UB-MONS is er bij het Rijk beperkte capaciteit
beschikbaar om de uitbesteding op te starten. Alleen als met de uitbesteding van
de Staat van de Noordzee in september een aanvang wordt gemaakt, dan kan
deze binnen de bepalingen van het NZA worden opgeleverd. Vraag is of het NZO
hecht aan de NZA termijn en een extra inspanning van het Rijk vraagt, of dat
het NZO een beperkte vertraging aanvaardt.

11. Communicatie
12. Rondvraag en sluiting
Aan het einde van de NZO vergadering zal Hans Timmers (NWEA) een inleiding houden.
Hans is vanaf het prille begin betrokken bij het opstellen van het NZA en het NZO.
Hans draagt in deze periode zijn taak bij NWEA over aan Jan Vos.
Hij zal terugkijken op de ontstaansgeschiedenis van ons werk en zich richten op de stip
op de horizon van de Noordzee.
13:00 – 13:45 : lunch
13:45 – 17:00 uur: NZO strategische bijeenkomst
Henk Meeldijk
NZO Secretaris

De volgende NZO is fysiek op: woensdag 5 oktober 10:30 – 13:00 uur.
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