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Digitale vergadering
Sybilla Dekker (NZO-voorzitter)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn wijzigingen op het verslag binnengekomen.
De secretaris zal het aangepaste verslag opnieuw rondsturen.
2. Mededelingen
De directeur van EBN is nieuw bij het NZO en stelt zichzelf voor.
De nieuwe voorzitter van NOGEPA zal binnenkort kennis komen maken met het NZO.
Stichting de Noordzee is uitgenodigd bij het Rondetafelgesprek Naar een duurzame
visserij van de Tweede Kamer Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 23
juni. Het Rijk en Stichting de Noordzee stemmen van tevoren af over de boodschap ten
aanzien van het Noordzeeakkoord (NZA).
De Kamer heeft een Rondetafelgesprek aangevraagd over de aanlanding van windparken
en doorkruising van het Waddengebied. Het NZO erkent dat er een relatie is met het
NZA en dat er voor het Waddengebied een apart circuit is dat het thema behandelt. De
NZO-voorzitter zal binnenkort een gesprek hebben met de voorzitter van het
Omgevingsberaad Waddengebied.
3. Programma Noordzee
De vertegenwoordiger van IenW geeft een terugmelding van het
bewindspersonenoverleg over de aanwijzing van windenergiegebieden in het aanvullend
ontwerp Programma Noordzee. Er is getrechterd naar drie varianten van zoekgebieden.
In aanloop naar het volgende bewindspersonenoverleg worden de criteria vastgesteld
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om tot twee varianten te komen. Natuur&Milieu uit de behoefte om de criteria in het
NZO te bespreken. De huidige trechtering betekent dat enkele zoekgebieden af zullen
vallen die met wisselstroom aangesloten hadden kunnen worden. Dit heeft gevolgen
voor de hoogte van de maatschappelijke kosten van windenergie. Namens de
Vogelbescherming wordt gevraagd of de doorrekening van de ecologische effecten van
de zoekgebieden wordt afgezet tegen de nieuwe beschermingsstatus van de Bruine
Bank. Dit zal worden uitgezocht.
4. Overleg met de visserij / het cluster voedsel en visserij
Op 21 mei is een gezamenlijk bestuurlijk overleg geweest met de visserijorganisaties,
waar een delegatie van het NZO bij aanwezig was. Daarna is een formele brief van de
Minister van LNV en de NZO-voorzitter verstuurd met een uitnodiging aan de sector om
deel te nemen aan het NZO. Een antwoord van de visserij op de uitnodigingsbrief wordt
op korte termijn verwacht.
Er is op 3 juni een overleg geweest met de visserijsector over de kottervisie. LNV licht
aan het NZO kort toe wat de beleidslijnen en de bijbehorende trajecten zijn die in het
kader van de kottervisie lopen. Er komt een oproep om de innovatiedoelen smart te
maken en te koppelen aan de doelen van de voedseltransitie zoals deze zijn
afgesproken.
5. Implementatie NZA
De voortgangsrapportage van de NZO-voorzitter is verstuurd aan de Tweede Kamer.
Het Besluit Noordzeeoverleg ligt voor akkoord bij de Ministers.
Afgesproken wordt dat een uitgewerkte planning en mijlpalenoverzicht gemaakt wordt.
6. NZA bijlage 2 MONS
Het NZO stelt de notitie “no regret maatregelen” zonder opmerkingen vast. In het
volgende NZO overleg zal het programma Monitoring en Onderzoek Natuurversterking
en Soortenbescherming (MONS) en een notitie over de governance van het programma
ter besluitvorming voorliggen.
7. Voortgang in werkgroepen
Het NZO bespreekt het voorstel voor de aanwijzing van twee deelgebieden binnen het
Friese Front. Er is behoefte aan nadere (wetenschappelijke) onderbouwing van de
locaties. NOGEPA wil de voorstellen naast mogelijke prospects voor de
mijnbouwindustrie leggen. De secretaris zal een nieuwe werkgroepbijeenkomst beleggen
om besluitvorming in het NZO overleg van 7 juli voor te bereiden.
Over de Doggersbank is een briefwisseling geweest tussen LNV en WWF. Voor het
volgend NZO overleg wordt een standpunt van de NGO’s verwacht.
Ten aanzien van de werkgroep gaswinning wordt afgesproken dat er op korte termijn
een bijeenkomst gepland wordt ter bespreking van de projectie van de gaswinning op de
Noordzee, het proces van de concessieverlening aan ONE-Dyas en de bovenwettelijke
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Best Beschikbare Technieken voor milieubeschermend en natuurversterkend bouwen en
exploiteren.
Voor de werkgroep gebiedspaspoorten is reeds een nieuwe datum ingepland. Het Rijk zal
spoedig een notitie over gebiedspaspoorten delen ter bespreking.
8. Communicatie
Het NZO secretariaat werkt aan het opzetten van een traject voor een eigen website en
huisstijl voor het NZO om de herkenbaarheid te vergroten en de resultaten zichtbaar te
maken. Zij zal in dit traject goed afstemmen met het Noordzeeloket van de overheid,
dat een eigen goedbezochte website heeft.

9. Rondvraag en sluiting
Stichting de Noordzee publiceert deze week een rapport over risico’s voor de ecologie in
relatie tot windparken en verwacht daarover enige publiciteit.
Volgend plenair NZO-overleg: 7 juli 2021.
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