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Vergaderplaats

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Peter van Rooy biedt in aanwezigheid van Jan Hendrik Dronkers (SG IenW)
zijn boek aan.
Peter van Rooy geeft een toelichting op het boek dat hij geschreven heeft over lessen op
de Noordzee, relevant voor de ruimtelijke ordening op land. De SG IenW uit zijn
waardering voor het werk, het belang ervan en neemt het boek in ontvangst.
3. Mededelingen / actualiteit
Aan de orde komt kort de briefwisseling tussen de voorzitter NZO en de minister van
LNV over de schuif van middelen uit het Transitiefonds naar de algemene middelen.
LNV licht toe dat er een Commissievoorstel ligt voor een Europese Natuurherstelwet. Het
kabinet bereidt een standpunt voor. De afspraken over natuurherstel uit het NZA staan.
Het NZO wordt meegenomen in het proces.
30 augustus is een overleg geweest tussen de voorzitter NZO, de scheepvaartsector en
de pleziervaart. Dit vond plaats naar aanleiding van een brief die de vertegenwoordigers
van de pleziervaart gestuurd hadden omtrent medegebruik en (veilige) doorvaart van
windparken.
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4. NZO werkgroepen
•
De NZO werkgroep Beschermde gebieden komt eind september weer bij elkaar.
Daarin zal besproken worden het proces om te komen van 13,7% naar 15% van
de Noordzee gevrijwaard van bodemberoering.
•
De NZO werkgroep Energie & Infrastructuur:
o BBT: de inkoopprocedure is vertraagd, EZK zet de opdracht ter
uitvoering van het onderzoek zsm uit.
o Seismiek: in klein comité is over de aanpak van het seismisch onderzoek
gesproken. In de aankomende campagne wordt getest hoe men tot
lagere geluidsfrequenties kan komen bij seismische surveys, hoe dit
effect heeft op zeezoogdieren kan in een volgende campagne verder
opgepakt worden. Ook is een afspraak gemaakt over de financiering van
een onafhankelijk expert die het onderzoek kan verifiëren namens de
NGO’s.
o Onderzoek naar gaswinning in de Noordzee onder de bepalingen van het
NZA, gerelateerd aan de binnenlandse consumptie, beschermde
gebieden en COP – Parijs: de offerteaanvraag is uitgezet. De beoordeling
voor de offerteaanvraag is half september door de
begeleidingscommissie. Betrokkenheid van het PBL bij de
begeleidingscommissie zou gewenst zijn.
•
NZO werkgroep gebiedspaspoorten en medegebruik: deze werkgroep komt ook
eind september weer bij elkaar. De werkgroep zal medegebruik bespreken in het
licht van (de partiële herziening van) het Programma Noordzee. De
scheepvaartsector kan aansluiten bij het overleg.
•
NZO werkgroep Voedseltransitie: het voorstel voor de nieuwe werkgroep is met
de stukken meegestuurd. De NZO voorzitter zal voorlopig het voorzitterschap op
zich nemen. De leden kunnen aan het secretariaat doorgeven welke
vertegenwoordigers van de organisaties aan de werkgroep zullen deelnemen. De
visserij geeft aan dat de partijen in hun 2e ring ook veel belangstelling hebben.
In dit kader wordt nogmaals stil gestaan bij de nieuwe saneringsregeling voor de
visserij. De sector ziet een aantal knelpunten in de regeling en heeft dit bij de
minister van LNV aangekaart. Het politieke besluit is echter genomen.
5. Soortenbeschermingsplannen – Rijk/LNV
Het rijk legt het ‘basisdocument’ (=format) en de lijst van prioritaire soorten (=meest
kwetsbare soorten) voor de soortenbeschermingsplannen voor aan het NZO. De
natuurorganisaties spreken hun dank uit en kunnen zich erin vinden. Wel is het van
belang de 21 soorten in ogenschouw te blijven nemen en dat inhoud en proces niet los
van elkaar staan.
6. Mijlpalen notitie
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De natuurorganisaties signaleren dat een aantal afspraken voor gebiedsbescherming uit
het NZA niet gehaald worden, maar dat deze belangrijk zijn om een robuust ecosysteem
te behalen. Vanuit de energiesector en het rijk wordt erkend dat aan de drie transities in
gelijk tempo aandacht besteed moet worden. In het algemeen wordt onderschreven dat
een onafhankelijke voortgangsrapportage inzicht kan bieden in de processen achter
vertraging en hoe voortgang gemaakt kan worden. Afgesproken wordt in klein comité te
bespreken hoe de mijlpalennotitie aangepast kan worden met dat doel. Ook komt er een
planmatig overzicht van de NZO werkgroepen en de onderwerpen uit het NZA die daar
besproken worden.
7. NZO WKC
De WKC is op 29 augustus bij elkaar geweest. De voorzitter van de WKC koppelt terug
wat er in de vergadering is besproken. In het volgende NZO overleg zal de WKC twee
onderwerpen indienen.
8. MONS
De procedure voor het werven van een programma manager voor het uitvoeringsbureau
MONS wordt momenteel afgerond. De Programmacommissie MONS komt op 5
september bij elkaar. De resultaten worden volgende keer teruggekoppeld.
9. Wind op Zee
EZK geeft een presentatie met context bij de recente Kamerbrieven over Wind op zee en
het proces van totstandkoming van windparken op zee. Het NZO roept op dat het NZA
duidelijk benoemd wordt in documenten van EZK die betrekking hebben op afspraken uit
het NZA. De komende tijd wordt een Nationaal Plan Energiesysteem opgesteld, EZK
komt met een voorstel voor het betrekken van het NZO daarbij.
10. Staat van de Noordzee
De opdrachtomschrijving voor de Staat van de Noordzee ligt voor aan het NZO. NWEA
kan ermee instemmen. Het rijk merkt op dat inkadering van de opdracht nodig is en dat
het budget voor de opdracht bij het uitvoeringsbureau MONS ligt (dat nog in oprichting
is). TenneT en de Vogelbescherming hebben behoefte het voorstel te verduidelijken en
te bespreken. De voorzitter neemt het voorstel voor de Staat van de Noordzee in en
spreekt met de partijen af inhoud en proces opnieuw af te stemmen. Daarmee besluit
het NZO zich over de Staat van de Noordzee nog niet te verantwoorden.
11. Communicatie
Er staan meerdere evenementen op de rol, waaronder op 8 september de Offshore
Experience in Den Helder.
12. Rondvraag
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Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter bedankt de aanwezigen
voor hun positieve inbreng.
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