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1.

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

2.

Mededelingen
Oriënterend overleg voorzitters Noordzee Overleg en Omgevingsberaad
Waddengebied.

3.

Programma Noordzee
Het Rijk geeft toelichting op het proces aanvullend ontwerp Programma Noordzee,
inclusief aanpak en beslisinformatie op basis van het ecologisch onderzoek Wind op
Zee en verkenning aanlanding Wind op Zee (VAWOZ). Daarnaast wordt toegelicht:
de ecologisch innovatieve tender Hollandse Kust – West.
Tot slot wordt medegebruik door visserij van windpark Borssele toegelicht. Voor dit
deelonderwerp is een notitie opgesteld door LNV-RWS. Doel van deze notitie is: de
term ‘vaste vistuigen’ in afspraak 4.20 van het NZA te interpreteren als de term
‘passieve vistuigen’

4.

Overleg met de visserij / het cluster voedsel en visserij
•
Stand van zaken van de dialoog met de visserij. Follow-up van bestuurlijk
overleg op 21 mei. Uitnodiging van M LNV en VZ NZO aan de visserij.
•
Ter informatie en toelichting Rijk/LNV:
Brief M LNV over Kottervisserij en BAR. De inhoudelijke punten uit de brief
zijn in het NZO van 9 juni door LNV toegelicht.
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•
•

Beantwoording M LNV van de Kamervraag over de Borkumse stenen.
Terugkoppeling C ommissiedebat Visserij 30 juni 2021.
Ronde tafel Kamer 23 juni: Op 23 juni vond in de Kamer een Ronde tafel
plaats over duurzame visserij. (SDN)
C ontrole en handhaving visserij: notitie van Stichting De Noordzee (SDN) ter
bespreking.
Ter informatie: notitie aangaande de stand van zaken en planning voor de
instandhoudingsmaatregelen en de beschermde gebieden (LNV).

5.

Implementatie NZA
•
Ministerieel besluit NZO. Ter informatie: De publicatie in de Staatscourant is
bijgevoegd.

6.

NZA Bijlage 2: MONS
Uitkomsten van het MONS programmaoverleg van 28 juni 2021. Stand van zaken
mondeling ter informatie:
•
MONS programma.
•
MONS governance.
Besluitvorming over het MONS programma en MONS governance vindt na het
zomerreces plaats.

7.

NZO OWC
•
NZO Onafhankelijke Wetenschappelijke C ommissie
Vaststelling omschrijving van de OWC .

8.

Voortgang in werkgroepen:
NZO werkgroep Beschermde gebieden, uitwerking visserijmaatregelen:
Bijeenkomst 28 juni:
Aan NZO wordt het resultaat van de NZO werkgroep voorgelegd met de uitkomsten
voor gebieden voor oesterherstel en onderzoek in het Friese Front.
De uitkomst van de werkgroep ter vaststelling voorgelegd. (Notitie volgt)
NZO werkgroep gebiedspaspoorten
Bijeenkomst van 30 juni:
De werkgroep gebiedspaspoorten heeft de notitie voor het NZO behandeld.
Inzet is dat in de praktijk overeenkomstig het NZA wordt gehandeld. Voor de
routekaarten na 2030 (2040, 2050) is dat uitgangspunt.
Voor de eerdere routekaarten 2023 en 2030 is het uitgangspunt dat naar de geest
van het NZA wordt gehandeld. Voor de routekaart 2023, die is ingezet voordat het
NZA tot stand kwam, is dat in beperktere mate mogelijk dan voor de routekaart
2030.
Volgens het in de notitie aangegeven stroomschema komt het gebiedspaspoort pas
aan het einde van het schema aan de orde. Bij komende routekaarten zal het
gebiedspaspoort overeenkomstig het NZA eerder in het proces aan de orde moeten
komen.
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In de werkgroep is de zorg van de recreatie vaart naar voren gebracht en als
aandachtspunt genoteerd.
De notitie wordt ter kennisneming aan het NZO voorgelegd.
NZO werkgroep Doggersbank
De werkgroep is niet bijeen geweest.
NZO werkgroep gaswinning
De werkgroep is niet bijeen geweest.
9.

C ommunicatie
Een notitie ter bespreking is bij de stukken gevoegd.

10. Rondvraag en Sluiting
De volgende vergadering staat geagendeerd voor 8 september 2021.

Henk Meeldijk
Secretaris
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