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Plenaire bijeenkomst Noordzeeoverleg (NZO)
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Vergaderplaats

Digitale vergadering
Sybilla Dekker (NZO-voorzitter)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Mededelingen
In 3 NZO werkgroepbijeenkomsten zijn bespreeknotities ten aanzien van de
Doggersbank, de gebiedspaspoorten en de gaswinning besproken. Het NZO bevestigt
dat op korte termijn aanvullend overleg van de werkgroep nodig is over gaswinning.
Verder stemt het NZO in met het voorstel om de NZA bepaling ten aanzien van Best
Beschikbare Technieken voor milieubeschermend en natuurversterkend bouwen en
exploiteren te expliciteren en periodiek in de werkgroep vast te stellen. De werkgroep
gebiedspaspoorten brengt volgende keer haar advies uit.
De vertegenwoordiger van het Ministerie van EZK doet een mededeling over het lopende
verkavelingsproces voor IJmuiden Ver Noord. De bijbehorende onderzoeken en besluiten
zullen worden gepubliceerd op windopzee.nl.
3. Programma Noordzee
Het Ministerie van IenW presenteert de volgende stap in het proces van het Aanvullend
ontwerp Programma Noordzee als aanvulling op de huidige Routekaart windenergie op
zee 2030. Er zijn drie varianten van gebieden die voor 2030 gerealiseerd kunnen
worden. NZO deelnemers brengen vragen en reacties in ten aanzien van de ecologische
effecten, de zeevaartbelangen en de uitvoering van de huidige routekaart. Afgesproken
wordt dat een eerder advies vanuit de scheepvaart, havens en visserij met alle NZO

1

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL)

deelnemers te delen. Tevens verwijst het Ministerie van EZK naar het recent
gepubliceerde rapport van de International Energy Agency ‘Net zero by 2050’.
4. Overleg met de visserij / het cluster voedsel en visserij
De voorzitter geeft een toelichting op het gezamenlijk bestuurlijk overleg met de
visserijsector op 21 mei. Het NZO stemt in met de voorwaarde dat voor deelname aan
het NZO het Noordzeeakkoord onderschreven dient te worden. Het Ministerie van LNV
bevestigt dat de werkgroepbijeenkomst over beschermde gebieden en de uitwerking van
de visserijmaatregelen op 1 juni doorgang zal vinden.
5. Implementatie NZA
Het NZO stemt in met het voorstel van de voorzitter om in een schriftelijke ronde te
reageren op de concept voortgangsrapportage voor de minister van IenW ten behoeve
van de Tweede Kamer.
6. NZA bijlage 2 MONS
Het NZO stelt de opdrachtomschrijving voor de internationale Reviewcommissie MONS
programma vast. Het NZO stemt ook in met het voorstel om de eerste vier hoofdstukken
van de tweede versie van het conceptprogramma naar de reviewcommissie te sturen.
7. Concept ministerieel besluit: instelling NZO
Het NZO zal schriftelijk reageren op het concept ministerieel besluit.
8. Communicatie
De voorzitter brengt het IDON-artikel "Kennismaken met Sybilla Dekker van het
Noordzeeoverleg" onder de aandacht van de NZO deelnemers en vraagt naar reacties.
9. Rondvraag en sluiting
Stichting de Noordzee vraagt aandacht voor de aanlanding van windenergie uit het
noorden en de discussie omtrent Schiermonnikoog. De departementen bekijken hoe het
NZO en het Omgevingsberaad Wadden op een goede manier betrokken kunnen worden.
Het Ministerie van IenW benoemt de European Maritime Days in Den Helder op 20 en 21
mei. Het NZA en de instelling van het NZO zal daar door de Minister besproken worden
met de Eurocommissaris.

Volgend plenair NZO-overleg: 9 juni 2021.
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