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1. Opening
Opmerkingen en aanvullingen op het verslag kunnen bij het NZO secretariaat
worden gemeld.
Actie- en conclusielijst uit het NZO verslag van 26 januari 2022 is als bijlage bij de
agenda gevoegd.
2. Mededelingen
Waaronder:
•
Procedure benoeming NZO leden;
•
Terugmelding vanuit het Agendaoverleg en de verdiepingssessie van 23
februari 2021.
•
De NZO voorzitter zal met de meest betrokken nieuwe bewindspersonen
kennismakingsgesprekken voeren.
3. Proces Programma Noordzee
Inleiding door het Rijk. Proces van politieke besluitvorming richting de ministerraad
in maart.
4. MONS
•
Stand van zaken instelling uitvoeringsbureau en tijdelijk, waarnemend
rijksteam.
•
No-regret onderzoeken.
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5. Visserij
•
Terugmelding bestuurlijk overleg van 15 februari en opvolging van het BO.
6. NZO werkgroepen
1. NZO werkgroep Beschermde gebieden
De werkgroep van 24 februari jl. is uitgesteld. Reden: de stukken ter bespreking
zijn niet tijdig aangeleverd. Een nieuwe datum wordt zo spoedig mogelijk
gecommuniceerd.
2. NZO werkgroep Energie en Infrastructuur
De werkgroep is uitgesteld naar maart. Reden: de notities over BBT (Best
beschikbare technieken) en seismiek vragen meer voorbereidingstijd als gevolg
van de juridische implicaties van deze onderwerpen.
3. NZO werkgroep beschermde gebieden
Ook deze werkgroep is uitgesteld naar maart. Reden: binnen de sector Rijk is
het onderwerp belegd bij IenW. Voorheen was dat bij BZK. Eind 2021 is bepaald
dat met de vaststelling van het Programma Noordzee een nieuwe fase start met
een inhoudelijke uitdieping. Reden: tussen de bepalingen voor
gebiedspaspoorten in het NZA en de bepalingen in het Programma Noordzee
bestaat licht. Onder andere tot uitdrukking komend in de wens, conform het
NZA, om gebiedspaspoorten op een eerder moment vast te stellen dan in het PN
aangegeven. De inhoudelijke uitdieping start met de werkgroep in maart.
De werkgroepen zullen afhankelijk van de voortgang aan het volgende NZO op 6
april concept-conclusies voorleggen.
7. NZO-WKC
Terugmelding vanuit de WKC van 21 februari.
Tijdens de bijeenkomst is de jonge wetenschapper Rozemarijn Roland Holst
aangesloten, er is gesproken over de voortgang van de adviezen van de WKC en de
rol van sociaal economisch onderzoek.
8. Communicatie
Pro memorie
9. Wvttk
10. Julietta D
Scheepvaartveiligheid en de kwestie van de Julietta D. Presentatie en discussie.
11. Rondvraag en sluiting

Henk Meeldijk
NZO Secretaris

2

Noordzeeoverleg
Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL)
Datum
23 februari 2022

Bijlage: Actielijst en conclusies uit het NZO verslag van 26 januari 2022
Actielijst
nr.

Vergadering

1.

26/01/22

Wie

NZO
NZO-secr.
LNV/VBN
Cluster
Energie
NZO-secr
NZO
2.

26/01/22
IenW/
NZO-secr.
NZO

3.

WKC
NZO

4..

26/01/22
Vz.
LNV(WKC)

LNV
NZO

LNV
LNV/WKC
NZO
NZO-secr.
NZO-secr./
Coörd.
Rijk/ag.cie

Actie

dead
line

Mededelingen
Appreciatie Rutte IV coalitieakkoord
Reageren op conceptnotitie.
Bespreeknotitie opstellen met kernvraagstukken (wind
op zee) als leidraad voor benodigde politieke vertaling.
VBN in beroep aanwijzing Bruine Bank N-2000
LNV bespreekt dit nader met VBN, die beroep heeft
aangetekend vanwege ontbreken vogelsoorten.
Seismisch onderzoek
Voorstelnotitie opstellen over hoe onderzoek kan
worden vormgegeven, plus proces/tijdpad t.a.v. NZO
Werkgroep Energie en Infrastructuur in februari
organiseren, waarin voorstel wordt besproken.
Voorstelnotitie bespreken in NZO van 2 maart.
Programma Noordzee
Reflectie proces
Evaluatie in klein comité organiseren. IenW destilleert
de ‘rode draden’ uit het proces, als voorbereiding.
Bespreking 2 maart of (waarschijnlijk) 5 april.
MONS
WKC stelt korte rapportage op over het adresseren
van verbreed (sociaaleconomisch) onderzoek.
Het onderwerp keert terug in het volgende NZO.
Visserij
1.
Ontwikkelingen representatie
2.
Houdt NZO op de hoogte.
Friese Front (incl. WKC-advies)
Voorliggende vraagstukken (primaire focus):
Notitie opstellen met alle feiten – inclusief beide
kaarten - omtrent gehele EU-procedure. Ook optie van
naar voren halen van (vertraagde) start oesterherstel
wordt opgenomen.
De kaarten zijn de basis, ‘oude’ kaart uit al lopende
EU-procedure delen
Bespreking LNV-notitie.
Aanpak voor verder juridisch onderzoek over de
(toekomstige) toepasbaarheid van natuurwetgeving:
Onderwerp voorleggen aan de juristen EC.
Als algemeen thema gaan bespreken.
Bespreking na plaatsvinden overleg WKC/LNV.
Mijlpalennotitie
Notitie aanpassen, input van dit overleg verwerken.
Organiseren fysiek overleg voor ontwikkelen visie
lange termijn ruimtelijke inrichting (‘benen op tafelsessie’)
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4.

26/01/22
NZO-secr./
Werkgroep
WKC

5.

26/01/22
NZO-secr/
agendacie

6.

26/01/22
NZO-secr.
N&M
NZO-secr./
Coörd. Rijk

7.

26/01/22
NOGEPA/
Cluster
Scheepv.

BBT-notitie Werkgroep Energie en Infrastructuur
Notitie aanpassen, terugbrengen tot kernpunten.
De BBT-notitie wordt opnieuw voorgelegd in het NZO
van 2 maart a.s.
Verzoek is gedaan voorzet te geven voor definitie van
natuurversterkend (en milieubeschermend).
WKC-advies Natuurherstel in windparken
De vraag t.a.v. het NZO nader formuleren en in
samenspraak met agendacommissie input verzamelen
vanuit clusters en het Rijk.
Communicatie
3.
Contact opnemen met journalist Follow the
Money.
4.
Doorgeven gegevens.
5.
Bericht over positief advies Commissie m.e.r.
opstellen, op NZO-website plaatsen.
Rondvraag
6.
Overleg met de cluster Scheepvaart (initiatief
door Havenmeester/HbR) over clearway/roteren
scheepvaart i.r.t. prospects.

2 Maart

.

Conclusielijst
nr.
1.

Vergadering
26/01/22

2.

26/01/22

3.

26/01/22

Conclusie
Mededingen
Seismisch onderzoek
Dit is ingekaderd in het NZO. Onderwerp komt uiteindelijk terecht in Werkgroep
Energie en Infrastructuur, er wordt geen separate werkgroep voor ingesteld.
MONS
Het NZO pakt het signaal van WKC op, en gaat nader kijken hoe verbreed
(sociaaleconomisch) onderzoek wordt geadresseerd. Dit staat los van MONS en
MONS-middelen, die reeds vastgesteld zijn.
Communicatie MONS en NZO blijven gekoppeld.
De audit van MONS zal plaatsvinden door middel van een lichte toets.
Visserij
Vertegenwoordiging Nederlandse Vissersbond
Het NZO steunt de uitgezette lijn van duidelijke voorwaarden aan deelname
(kernpunt: NZA is een feit en niet onderhandelbaar) en een uitnodiging voor
bestuurlijk overleg, maar uit ook zorgen over een door de vissersbond
afgedwongen deelname.
Friese Front
Er wordt een knip gemaakt. Primaire focus ligt op voorliggende vraagstukken
van het Friese Front, vanuit de constatering dat de EU-procedure ongewijzigd
moet worden voortgezet en aanwijzing voor oesterherstel/natuurversterking
gebeurt vanuit de reguliere EU-aanpak van GVB/visserijwetgeving. Wel moet
LNV voor het NZO op een rij zetten wat de feitelijke gevolgen zijn van twee
verschillende gebieden (kaarten) in procedure (zie acties nr. 2).
Daarnaast pakt het NZO de vraag van WKC op of natuurwetgeving wellicht een
logischere route is dan visserijwetgeving naar het doel van natuurversterking in
aangewezen gebieden (zie actie nr. 2: overleg LNV/WKC, als voorbereiding
richting het NZO).
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4.

26/01/22

5.

26/01/22

6.

26/01/22

Mijlpalennotitie
Het NZO kan zich vinden in de uitgangspunten: de mijlpalennotitie is een
hulpmiddel bij het uitwerken van de NZO-agenda, is een levend document en
elke sector moet zich erin kunnen herkennen.
De inhoud wordt aangepast aan de input uit deze bespreking, de notitie wordt
opnieuw voorgelegd in het NZO van 2 maart a.s.
Er komt geen nieuwe werkgroep voor de lange termijn ruimte invulling.
Daarvoor in de plaats wordt een ‘benen op tafel-sessie’ georganiseerd gericht
op de ontwikkeling van een visie.
BBT-notitie Werkgroep Energie en Infrastructuur
De scope van de notitie BBT wordt op verzoek van EZK teruggebracht naar de
kernpunten. EZK is bereid de middelen in te vullen wanneer het zich kan vinden
in het eindvoorstel.
De BBT-notitie wordt opnieuw voorgelegd in het NZO van 2 maart a.s.
NZO-WKC
Het NZO stemt in met de benoeming van de voorgedragen kandidaat (jurist) als
7e WKC-lid, die in de commissie tevens de volgende generatie wetenschappers
vertegenwoordigt.

7.
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