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1.

Opening
Opmerkingen en aanvulling op het verslag kunnen bij de secretaris worden gemeld.

2.

Mededelingen
Zoals bepaald zijn 3 NZO werkgroepen gehouden met als doel bespreeknotities voor
te bereiden op behandeling in het NZO.
Het gaat om:
•
Bespreeknotitie gebiedspaspoort (NGO notitie)
De werkgroep kwam op 11 mei bijeen. Op basis van het overleg zal het rijk
met een schriftelijke reactie komen met daarin een onderscheid tussen de
toepassing van het gebiedspaspoort (voor nieuw aan te wijzen gebieden) en
verkenning gebiedspaspoort (voor reeds aangewezen gebieden). Die reactie
zal opnieuw in de werkgroep worden behandeld. Daarna zal terugmelding
naar het NZO plaatsvinden.
•
Bespreeknotitie Doggersbank (NGO notitie)
De werkgroep kwam op 6 mei bijeen. Op basis van het overleg zal het rijk
met een schriftelijke reactie komen. Die reactie zal opnieuw in de werkgroep
worden behandeld. Daarna zal terugmelding naar het NZO plaatsvinden.
•
Bespreeknotitie gaswinning (NGO notitie)
De werkgroep kwam op 6 mei bijeen. Met verwijzing naar het overleg met
PBL is geconstateerd dat de gaswinning in de Noordzee zal afnemen en dat
ook de gaswinning in Natura 2000 gebieden zal afnemen. Verwezen is naar
de bepalingen in het NZA inhoudende dat activiteiten plaatsvinden
overeenkomstig de Best Beschikbare Technieken voor milieubeschermend en
natuurversterkend bouwen en exploiteren.
Voorstel is dat het NZO besluit de NZA bepaling ten aanzien van BBT voor
milieubeschermend en natuurversterkend bouwen en exploiteren te
expliciteren om handen en voeten te geven. De uitwerking door experten zal
dan weer terugkomen in het NZO.

3.

Programma Noordzee
Proces van het Aanvullend ontwerp Programma Noordzee:
bespreekonderwerp op basis van presentatie door het rijk.
De presentatie wordt nog toegestuurd en omvat 3 varianten voor wind op zee.

4.

Overleg met de visserij / het cluster voedsel en visserij
Stand van zaken van de dialoog met de visserij.
Op 21 mei zal bestuurlijk overleg plaatsvinden met de visserij op basis van de
uitnodiging aan de visserij zoals in het NZO vastgesteld.

5.

Implementatie NZA
Procedure voor voortgangsrapportage Kamer. In de Kamerbehandeling van 27
januari 2021 is bepaald dat de Kamer twee maal per jaar een voortgangsrapportage
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ontvangt over de NZA-implementatie. De eerste rapportage –mede op basis van de
uitvoeringsagenda NZA (stand in notitie en Excel bestand bijgevoegd)- zal naar
verwachting op 10 juni in de Kamer worden behandeld. Een concept rapportage voor
de minister van IenW wordt opgesteld. Deze rapportage is voor het rijk de basis
voor de rapportage aan de Kamer.
6.

NZA Bijlage 2: MONS
Aan de vergadering ligt voor ter vaststelling de opdrachtomschrijving voor de
internationale Reviewcommissie MONS programma.
Voorstel is om de eerste vier hoofdstukken van de tweede versie van het
conceptprogramma naar de reviewcommissie te sturen.

7.

C oncept Ministerieel besluit: instelling NZO
Overeenkomstig het NZA en de governance NZO wordt een ministerieel besluit
voorbereid op basis waarvan het NZO voor een periode van in ieder geval twee jaar
onderdak vindt bij het OFL. Het concept ministerieel is in bewerking. De stand van
zaken wordt toegelicht.

8.

C ommunicatie
Ter informatie:
IDON-artikel "Kennismaken met Sybilla Dekker van het Noordzeeoverleg". Online te
vinden op: https://www.noordzeeloket.nl/beleid/interdepartementaal/idonnieuwsbrief/nieuwsbrief-integraal-beheer-noordzee-nummer-35/ .

9.

Rondvraag en Sluiting

De volgende vergadering staat geagendeerd voor 9 juni 2021.

Henk Meeldijk
Secretaris
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