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1.

Opening en mededelingen
Opmerkingen en aanvulling op het verslag kunnen bij de secretaris worden gemeld.
Op het verslag van het NZO van februari zijn vragen binnengekomen. Die vragen
zijn voorgelegd aan IenW. Na een ontvangen reactie, zal een herziene versie worden
verspreid.

2.


Implementatie NZA
Met verwijzing naar de Tweede Kamerbehandeling NZA: In het NZO van februari
was de positie van het Rijk ten aanzien van de uitvoering van een van de moties nog
niet helder.
Doel bespreking: het Rijk geeft duidelijkheid over uitvoering moties.
Onderzoek NZA bijlage 2: MONS (Monitoring, Onderzoek, Natuurherstel en
Soortenbescherming; NZA bijlage 2; Voorzitter Stuurgroep MONS IenW: budget
Euro 55 miljoen) en WOZEP (Wind op Zee Ecologisch Programma; RWS in opdracht
van EZK: budget Euro 21 miljoen). De kwestie van de overlap van programma’s en
budgetten.
Doel bespreking: Over de samenhang tussen beide programma’s en budgetten
bestaat geen gedeeld beeld. De NGO’s hebben een notitie opgesteld ter bespreking.



3.

Proces Programma Noordzee
Het Rijk/IenW heeft in het NZO van februari 2021 aangegeven dat het Programma
Noordzee de procedure in gaat voor besluitvorming in de Ministerraad, zo mogelijk
op 12 maart. Na vaststelling in de Ministerraad volgt de zienswijze procedure. Bij
afronding van de zienswijze procedure wordt het Programma Noordzee geagendeerd
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in het NZO. Een juridische toets over de procedure van vaststelling van het
Programma Noordzee vindt bij IenW plaats.
Doel bespreking: Het Rijk/IenW zal het NZO mondeling informeren over de
verwachte MR-behandeling en de procedure en tijdpad na MR vaststelling.
4.

Visserij en het NZO
In januari 2021 heeft de voorzitter direct gesprekken met de visserij aangevat
gericht op deelname van de visserij aan het NZO. Gesprekken zijn gevoerd met
Visned, de Pelagische visserij organisatie, de Vissersbond en met
vertegenwoordigers van de visverwerkende industrie en handel. Volgende stap is om
de visserij uit te nodigen om de drie zetels in het NZO in te vullen.
Doel bespreking: Een concept–brief aan de visserij is bijgevoegd ter besluitvorming.

5.

NZA en PBL/Klimaat en Energie Verkenning (KEV)
In het NZO van februari is afgesproken dat een brief aan het PBL zal worden
opgesteld om helderheid te krijgen over de vraag of het PBL invulling kan geven aan
het gestelde in het NZA. Een concept–brief is opgesteld en afgestemd met het
Rijk/EZK en de clusters NGO’s (SdN, NenM) en Energie (NOGEPA, NWEA).
Doel bespreking: De concept–brief is bijgevoegd ter besluitvorming.

6.

Bruinvisbeschermingsplan (BBP)
De NZO onderzoeksvragen ten aanzien van het BBP (december 2020) zijn vanuit de
Onafhankelijke Wetenschappelijke C ommissie beantwoord. De onderzoeksvragen en
antwoorden zijn besproken in NZO experten overleg op 9 maart 2021. De
antwoorden zijn toegelicht door Em. Prof. Dr. Han J. Lindeboom.
Uitkomsten van het NZO experten overleg van 9 maart 2021.
De conclusie van het NZO experten overleg is dat de vragen van het NZO zijn
beantwoord. Daar waar de vragen met ja zijn beantwoord is het antwoord duidelijk,
daar waar de vragen met onbekend zijn beantwoord is er nog onvoldoende kennis
om het BBP en BBP-implementatiemaatregelen voldoende te kunnen beoordelen.
Daarvoor is aanvullend onderzoek, zoals in het kader van MONS, noodzakelijk.
Een gedegen juridische analyse of het BBP voldoet aan de wettelijke vereisten, en zo
of er voldoende maatregelen voor bruinvissen worden genomen, is niet uitgevoerd.
In het antwoord van de wetenschappers is daarom een bijlage 2 opgenomen met
aanvullende juridische vragen. Het NZO experten overleg adviseert het NZO deze
juridische vragen over het BBP te laten uitwerken. Het breder trekken van de
juridische vragen voor beschermingsplannen in algemene zin wordt als aanbeveling
meegegeven. Voor deze aanbeveling wordt verwezen naar de betreffende bepaling
in het NZA: “6.1: Bestaande actie- en soortenbeschermingsplannen (bijvoorbeeld
haaien, bruinvissen en zeevogels) worden uitgevoerd. Voortgang van de
implementatie van de plannen wordt op een tweejaarlijkse basis geëvalueerd.”
Het verslag van de NZO experten bijeenkomst van 9 maart volgt separaat.
Doel bespreking:
De uitkomsten van de NZO experten bijeenkomst vaststellen.
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Besluiten of de juridische vragen, zoals opgenomen in bijlage 2 bij het antwoord,
dienen te worden uitgewerkt. Zo ja, voor het BBP of voor beschermingsplannen in
algemene zin zoals bedoeld in het NZA artikel 6.1.
7.

Rondvraag en Sluiting

De volgende vergadering staat geagendeerd voor 14 april 2021.

Henk Meeldijk
Secretaris
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