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1. Opening
Opmerkingen en aanvullingen op het verslag kunnen bij het NZO
secretariaat worden gemeld.
2. Mededelingen
Waaronder:
Wisseling in afvaardiging WNF.
Voorzitter: evaluatiegesprekken NZO.
Rijk: KRM haaien actieplan (met verwijzing naar NZA 6.8 – 6.12).
3. Programma Noordzee
Begrotingsbehandeling departementen
-Begrotingsbehandeling departementen: follow up inclusief moties
relevant voor de Noordzee en met inbegrip middelen “Transitiefonds”.
-Stand van zaken proces van het Programma Noordzee. Inleiding door
het Rijk.
• Stand van zaken zienswijze procedure PN.
• Stand van zaken zienswijze procedure Aanvullend ontwerp
(zienswijze procedure staat open van 9 november – 20 december).
• Energietransitie, windenergiegebieden, aanlanding wind op zee en
ruimtelijke afweging in het dossier CCS: waaronder: overleg
Voorzitter NZO, Voorzitter Omgevingsberaad Waddengebied en het
rijk.
4. Overleg met de visserij / het cluster voedsel en visserij
Stand van zaken van het overleg met de visserij, als opvolging van het
bestuurlijk overleg (BO) van 13 oktober jl.
In het BO van 13 oktober is aangegeven dat, als partijen uit de visserij de
uitnodiging om toe te treden tot het NZO aanvaarden, op 24 november de
Borkumse stenen als onderwerp op de NZO-agenda staat. Op het moment
van schrijven is er nog geen indicatie dat dit onderwerp kan worden
geagendeerd.
5. Uitvoeringsagenda concept
Toelichting op en bespreking van de nieuwste concept versie van de
uitvoeringsagenda. In vervolg op de bespreking van de uitvoeringsagenda:
Werkwijze: hoe organiseren we de NZO vergaderingen om de
uitvoeringsagenda gerealiseerd te krijgen.
6. MONS
Terugmelding programmacommissie en conclusies waaronder no-regret
onderzoek (bijgevoegd ter informatie) en offerteverzoek aan RWSWVL(bijgevoegd). Het offerteverzoek wordt ter besluitvorming voorgelegd.
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7. WKC
Follow up instelling WKC: Bij de stukken is gevoegd een NZO memo over de
samenstelling van de WKC en een brief aan de WKC.
8. Voortgang in werkgroepen:
NZO werkgroep Beschermde gebieden, uitwerking
visserijmaatregelen:
De werkgroep kwam op 16 november bijeen en behandelde een voorstel
van het Rijk en een aanvulling van de NGO’s (beide bijgevoegd).
De NZO werkgroep legt concept conclusies aan het NZO voor.
Binnen het Friese Front:
Onderzoek
• is een gebied van 100 km2 geïdentificeerd voor onderzoek.
Oesterherstel
• zijn twee initiële gebieden van 100 km2 geïdentificeerd voor
oesterherstel.
Ten aanzien van de geïdentificeerde gebieden voor oesterherstel zal
LNV onderzoek starten gericht op het vinden van de meest kansrijke
gebieden voor oesterherstel. De onderzoeken bestaan uit twee
delen:
o Deel 1: middels locatie specifieke analyses van diverse relevante
factoren (deels m.b.v. modellen) in kaart brengen welke
gebieden de meeste potentie hebben voor oesterherstel.
o Deel 2: op basis van sedimentonderzoek (inzet schip met ROV en
apparatuur om sediment te bemonsteren) bepalen welke
zoekgebieden de beste sedimenteigenschappen hebben (al dan
niet na toevoeging van evt. extra substraat).
Deze twee deelstudies worden naar verwachting in Q1 2022
opgeleverd.
•

•

In aanvulling op dit onderzoek wordt aan de NZO-WKC de volgende
vraag voorgelegd: Juridisch advies over de rol van het GVB
respectievelijk natuurwetgeving i.r.t. het aanwijzen van locaties voor
herstel van platte oesters (of andere specifieke soorten of habitats)
binnen een beschermd natuurgebied waarin visserij volledig
verboden is/wordt (no-take zone).
De WKC wordt verzocht uiterlijk in januari 2022 een (pre-)advies uit
te brengen, zodat er hierop voldoende helderheid is voordat de
artikel-11-procedure wordt opgestart.
Aanvullende vraag: Hoe is het juridisch mogelijk te maken om bij
projecten voor natuurherstel of natuurversterking in Natura 2000 of
KRM gebieden adaptief management toe te passen zodanig dat
opgedane ervaringen snel op daarvoor geschikte plaatsen in de
praktijk kunnen worden gebracht zonder lange juridische
toestemmingprocedures.
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In het NZO kan, op basis van de onderzoeksresultaten in Q1 2022,
uiterlijk in april 2022 besluitvorming plaatsvinden over het reduceren
van de 2 x 100 km2 gebied voor oesterherstel tot een substantieel
kleiner gebied of gebieden die samen minimaal 100 km2 groot zijn.
NZO werkgroep energie en infrastructuur
De werkgroep kwam op 18 november bijeen. De werkgroep zal voortaan
onder de naam: energie en infrastructuur verder gaan.
• EBN heeft een presentatie gehouden over gasproductie in
beschermde gebieden. De presentatie is bij de stukken gevoegd.
• Informatie aan het NZO over lopende en te verwachten vergunning
aanvragen. EZK is gevraagd op structurele basis informatie aan het
NZO te verstrekken. Op basis van het overleg is geconcludeerd dat
de te kiezen aanpak een tweetrapsraket betreft voor het gehele
domein van energie en infrastructuur voor olie, gas, windenergie,
waterstof, CCS etc. De partijen uit het energiecluster EBN, NOGEPA,
NWEA en TenneT, in contact met het Rijk/EZK, geven gezamenlijk
bij deze partijen bekende intenties voor investeringen en nieuwe
installaties aan. De borging vindt bij EZK plaats. EZK zal het NZO
informeren over voorgenomen en daadwerkelijke
vergunningaanvragen voor substantiële investeringen en installaties.
EZK verwacht dat de melding om 2 – 4 projecten per jaar zal gaan.
• De NZA bepalingen over gaswinning en COP Parijs, het IPCC rapport
1 (zomer 2021) en het PBL. Besproken is de vraag of verwacht mag
worden dat het PBL, nadat de IPCC rapporten 2 en 3 in Q1-2022 zijn
gepubliceerd, wel voldoende basis heeft om invulling te geven aan de
NZA bepalingen ten aanzien van de aardgaswinning en COP Parijs.
Afgesproken is dat overleg met het PBL zal worden aangevraagd.
EZK is initiërende partij richting PBL en in de vergadering hebben
leden vanuit het energiecluster en de NGO’s aangegeven aanwezig te
willen zijn.
• De bespreeknotitie BBT, die met de NZO mailing van oktober is
verspreid, is besproken. De notitie wordt herzien en naar
verwachting ter behandeling voorgelegd aan het NZO van december
2021.
NZO werkgroep gebiedspaspoorten
De werkgroep kwam op 18 november bijeen.
De werkgroep heeft de notitie van het Rijk/BZK gebiedspaspoorten in de
routekaart 2030, met het bijbehorende stroomschema (beide zijn
bijgevoegd) besproken. Zoals eerder vastgesteld kan de tekst van het NZA
niet onverkort worden toegepast op de routekaart 2030. Volgens het NZA
zou een gebiedspaspoort aan het begin van een traject moeten worden
opgesteld. Met het nu voorliggende voorstel wordt het gebiedspaspoort voor
de routekaart 2030 in de eindfase van het stroomschema vastgesteld.
Eerder in het traject is een gebiedsverkenning opgenomen die indicaties kan
bevatten voor het medegebruik in gebieden. De belangen van een aantal
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vertegenwoordigers in de werkgroep kan zodoende niet op het gewenste
niveau worden geborgd. Een aantal delegaties zullen hun visie ter zake in
het NZO naar voren brengen.
Afgesproken is dat begin 2022 de kwestie van de gebiedspaspoorten
opnieuw en inhoudelijk ter hand zal worden genomen met als inzet om
meer integraal te werken, de ecologische aspecten beter te beschouwen en
om de doorvaartmogelijkheden voor de scheepvaart in kaart te brengen.
De werkgroep biedt de notitie van het rijk, met inbegrip van het
stroomschema, aan het NZO ter vaststelling aan. Met instemmende
conclusies van het NZO zal de in de notitie beschreven benadering worden
vastgelegd in het Programma Noordzee 2022 – 2027 zoals dit naar
verwachting in maart 2022 op politiek niveau wordt vastgesteld.
9. Communicatie
Presentatie van de website en besloten ruimte.
10.Rondvraag en Sluiting
De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 22 december 2021.
Henk Meeldijk
Secretaris
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