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Vergaderplaats
Uitgenodigd

1.

Opening
Opmerkingen en aanvullingen op het verslag kunnen bij het NZO secretariaat
worden gemeld.
Actie- en conclusielijst uit het NZO verslag van 2 maart 2022 is als bijlage bij de
agenda gevoegd.

2.

Mededelingen
•
In deze NZO vergadering treedt een nieuwe breed gedragen
vertegenwoordiging aan voor de sector voedsel en visserij.
Bij de vergaderstukken treft u aan het vastgestelde verslag van het
Bestuurlijk overleg visserij op 15 februari 2022.
Voorafgaand aan het NZO heeft op 31 maart 2022 bestuurlijk overleg met
de nieuwe vertegenwoordiging plaatsgevonden.
•
Het NWP 2022-2027/Programma Noordzee 2022-2027 is op 18 maart 2022
door het kabinet vastgesteld. U bent hierover geïnformeerd. Het proces zal
worden geëvalueerd.
•
In het kader van de kennismakingsgesprekken met de nieuwe
bewindspersonen heeft de voorzitter minister Jetten ontmoet op 30 maart.

3.

MONS
•
Concept offerte MONS uitvoeringsbureau
De concept offerte wordt ter vaststelling voorgelegd.
•
No-regret onderzoeken
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Resultaten van de no-regret onderzoeken zijn ter informatie bijgevoegd.
4.

Actualiteit: energiewinning op de Noordzee (inleiding EZK en NOGEPA)

5.

Wind op zee
Presentatie Rijk/EZK over: de Aanvullende Routekaart 2030+ en de toekomstige
uitrol van wind op zee na 2030.

6.

NZO werkgroepen
In de werkgroepen wordt inhoudelijk overlegd en worden concept-conclusies
opgesteld die aan het NZO ter behandeling worden voorgelegd.
1. NZO werkgroep Beschermde gebieden van 31 maart
Op basis van eerder NZO-overleg over het Friese Front is in opdracht van LNV
onderzoek uitgevoerd naar de geschiktheid van de eerder in het NZO
vastgestelde twee zoekgebieden op het Friese Front voor oesterherstel. Hier zijn
geen noemenswaardige verschillen in geschiktheid tussen beide gebieden uit
gebleken. Hoofdconclusie van de onderzoeken is dat beide zoekgebieden
geschikt kunnen zijn voor oesterherstel.
Mede door de conclusies van het onderzoek en het feit dat het kiezen voor twee
locaties tot meer flexibiliteit leidt, heeft de werkgroep geconcludeerd om binnen
de twee eerder door het NZO vastgestelde zoekgebieden van elk 100 km2, twee
gebieden van ongeveer 50 km2 (samen in ieder geval 100 km2) te kiezen als
locaties voor oesterherstel. Op deze manier wordt invulling gegeven aan NZA
bepaling 4.43.
De werkgroep legt aan het NZO voor:
In te stemmen met het voorstel van de NZO-werkgroep om twee gebieden van
ongeveer 50km2 aan te wijzen, één binnen het westelijke zoekgebied van 100
km2 en de ander binnen het oostelijke zoekgebied van 100 km2.
Als het NZO het voorstel van de NZO-werkgroep overneemt dan zal de NZO
werkgroep beschermde gebieden voor half april de exacte locaties bepalen.
Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
De locaties worden gekozen in de meest ecologisch geschikte delen van
de twee zoekgebieden;
De locaties hebben zoveel mogelijk overlap met de gebieden die naar
verwachting dit jaar gesloten zullen worden door de Europese Commissie
voor bodemberoerende visserij;
De locaties hebben zo min mogelijk overlap met andere activiteiten (voor
zover te overzien).
De exacte locaties zullen vervolgens schriftelijk aan het NZO worden voorgelegd.
Ook wordt nogmaals de locatie voor het gebied (van 100 km2) voor onderzoek
naar de effecten van bodemberoerende visserij voorgelegd.
Een schriftelijke NZO procedure is nodig om te kunnen voldoen aan het tijdpad
om voor het eind van de maand april stukken bij de Europese Commissie te
kunnen aanleveren.
Als het NZO hierover overeenstemming bereikt dan worden beide locaties door
LNV opgenomen in de stukken voor de artikel 11 procedure van het
Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB).
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Zoals eerder benoemd worden verleende rechten voor bestaande en toekomstige
installaties voor exploratie en exploitatie van mijnbouw activiteiten niet
aangetast door het aanwijzen van de gebieden.
2. NZO werkgroep Energie en Infrastructuur van 17 maart
Het voorstel voor de Best Beschikbare Technieken (BBT) is besproken en
inhoudelijk akkoord bevonden.
Het voorstel BBT wordt aan het NZO ter vaststelling voorgelegd.
Over de financiering van het onderzoek zijn eerder in het NZO indicaties
afgegeven op basis waarvan de financiering haalbaar zou zijn. In het NZO zal de
wijze van financiering worden vastgesteld.
Bij de bespreking van het onderwerp seismiek is geconstateerd dat een
verdiepend gesprek tussen inhoudelijk geïnteresseerden wenselijk zou zijn.
Gezien de periode van onderzoek is een gesprek op korte termijn nodig. Het
gesprek wordt ingepland.
In overleg met EZK zal het PBL worden uitgenodigd voor een volgende
bijeenkomst. In het gesprek zal aan de orde komen de handvatten die de
rapporten IPCC wg 1, wg2 en wg3 bieden bij de invulling van de NZA afspraken
over de gaswinning in relatie tot COP-Parijs en KEV.
3. NZO werkgroep gebiedspaspoorten van 22 maart
In de werkgroep is gewerkt op basis van het NZA (met name de bepalingen in
4.1, 4.8 en 4.16) en het Programma Noordzee 2022-2027 (PN). De bepalingen
in het NZA en PN zijn niet identiek. Uitgangspunt voor het NZO is dat het NZA in
de routekaart 2030 zo veel als mogelijk wordt gevolgd en voor de routekaarten
na 2030 van toepassing is. In het NZO is het eerder in het proces van
concessieverlening bepalen van gebiedspaspoorten als aandachtspunt voor de
werkgroep naar voren gebracht.
In de werkgroep is een inleiding gehouden door IenW, die binnen het rijk de
eerste verantwoordelijkheid heeft overgenomen van BZK voor
gebiedspaspoorten. Vervolgens heeft een discussie plaatsgevonden aan de hand
van een aantal stellingen. In de werkgroep zijn tevens juridische vragen
opgeworpen die ook binnen de WKC worden besproken. De bijeenkomst van de
werkgroep was in feite de start van een nieuwe dialoog over de implementatie
van de NZA bepalingen voor gebiedspaspoorten.
Voorstel is de werkgroep hieraan verder te laten werken en tevens te bekijken
welke verruimingen ten aanzien van medegebruik en doorvaart mogelijk zijn.

7.

NZO-WKC
In de NZO-WKC treedt een wisseling op als gevolg van het terugtreden van het lid
met een expertise in vogels. Hans Schekkerman is als kandidaat lid NZO-WKC met
deze kennis is voorgedragen vanuit de NGO’s.
Zo mogelijk wordt in de vergadering de kandidaat ter benoeming voorgesteld.
De eerst volgende WKC vergadering vindt plaats op 11 april 2022.

8.

Halfjaarlijks verslag NZO aan de minister IenW ten behoeve van de Kamer.
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De NZO voorzitter biedt ieder half jaar een voortgangsrapportage aan, aan de
minister van IenW. De minister van IenW geeft met deze rapportage invulling aan
de wens van de Kamer om twee keer per jaar te worden geïnformeerd over het
NZO. Het verslag is in voorbereiding.
NZO leden worden uitgenodigd om inbreng aan te leveren. Een concept verslag
wordt ter behandeling en vaststelling voorgelegd aan het NZO van mei 2022.
9.

Communicatie

10. Wvttk
11. Rondvraag en sluiting
Henk Meeldijk
NZO Secretaris
PM Bij de stukken is in de e-mail gevoegd een plan van aanpak sociaaleconomische
impactanalyse visserij en een toelichting op dit plan van aanpak.
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Bijlage: Actielijst en conclusies uit het NZO verslag van 2 maart 2022
Actielijst
nr.

Vergadering

1.

02/03/22

Wie

NZO-secr.
NZO-secr.
Vz/coörd.
Rijk/EZK
IenW/EZK
LNV/VBN
2.

02/03/22
LNV

3.

02/03/22

Vz/ coörd.
Rijk
NZO-secr

Rijk
4.

02/03/22
LNV
Werkgroep
NZO

Werkgroep
NZO
Industrie
NOGEPA
EZK

Actie

dead
line

Mededelingen
Ontwikkeling langetermijnvisie
Bespreeknotitie opstellen op basis van verkennende
verdiepingssessie 23 febr. jl.
Plenaire NZO-bijeenkomst/debat organiseren in
mei/april.
Afstemming over Programma Energiesysteem (alsook
de betrokkenheid van het NZO).
Kennismaking voorzitter/bewindslieden
Afspraak met ministers bewerkstelligen.
Bruine Bank
Gezamenlijke terugkoppeling uitkomst overleg over
bezwaar VBN.
Programma Noordzee
Soortenbeschermingsplannen
Soortenbeschermingsplannen (proces en inhoud) zijn
separaat agendapunt van een volgend NZO, in april of
mei 2022.
MONS
Instelling Uitvoeringsbureau: overleg over
voorgang
Appreciatie van het no regret-onderzoek:
Separaat agendapunt in het NZO van 6 april a.s. Elke
sector alsook WKC wordt in de gelegenheid gesteld
input te geven over de betekenis van het onderzoek,
vanuit de eigen invalshoek. Het Rijk brengt de stukken
in, als basis voor de bespreking (inhoud en proces).
NZO-werkgroepen
Werkgroep Beschermde gebieden
29 maart verspreidt LNV de benodigde stukken
31 maart is nieuwe Werkgroep ingepland.
6 april in NZO bespreking van de bevindingen, zodat
het dossier Friese Front kan worden afgehandeld.
De conclusies moeten tijdig in de Scheveningen Groep
ingebracht worden, daar is het tijdpad op ingericht.
1.
Werkgroep Energie en Infrastructuur
Eind maart wordt de Werkgroep ingepland.
In het NZO van 6 april bespreking t.b.v. conclusies:
seismiek en BBT.
Seismiek: industrie brengt 16 maart voorstel in bij
werkgroep over voorwaarden onderzoek
2.
BBT: NOGEPA heeft volgende week contact
met EZK over aanpassingen onderzoekvoorstel, en
brengt deze aan.
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Werkgroep

5.
Ngo’s

LNV

NZO-secr
Wg E&I

Vz/WKC
6.

02/03/22
IenW/EZK/
Sector
Scheepv.
NZO

PBL: nagaan of PBL is uitgenodigd; EZK is, zoals
afgesproken, initiator in dezen. Het NZO wordt
ingelicht over de afspraak.
Werkgroep Gebiedspaspoorten
Werkgroep bijeenkomst in maart is aangekondigd.
Hierin start inhoudelijk uitdieping van het verschil in
bepalingen tussen NZA en Programma Noordzee. NZO
heeft wens, conform NZA, het paspoort op een eerder
moment vast te stellen dan in het PNZ staat
aangegeven.
NZO-WKC
Kandidaat: vanwege het stoppen van het WKC-lid
deskundig op gebied van vogels, opnieuw geschikte
kandidaat voordragen (niet afkomstig van instituten
die bij MONS zijn betrokken).
Friese Front: nagaan hoe de EU aankijkt tegen het
probleem dat de juristen constateerden, namelijk dat
het lastig is natuurversteking te regelen via
visserijwetgeving/GVB.
BBT: Advies dat KKN eerder uitbracht over BBT
opzoeken en delen.
Dit advies meenemen in het BBT-dossier.
MONS: WKC heeft wens aangegeven om in kader van
langetermijnstrategie idee van structureel
wetenschappelijk monitoringprogramma uit te werken,
bijv. in werkgroep (met cluster energie).
Kijken hoe deze onderzoeksvraag (die NZO nog moet
gaan goedkeuren) vormgegeven kan worden.
Scheepvaartveiligheid (n.a.v. presentatie Julietta D)
Notitie opstellen over dit onderwerp (met focus op
algemeen belang/toekomstige ontwikkelingen) met
tevens overzicht van de maatregelen.
Onderwerp keert terug in NZO, op basis van notitie.

Conclusielijst
nr.
1.

Vergadering
02/03/22

Conclusie
Mededelingen
Ontwikkeling langetermijnvisie
Insteek op toekomstige ontwikkelingen is ondersteunend aan de primaire
opdracht van het NZO, de uitvoering van het NZA.
Deze ontwikkeling van een langetermijnvisie is waardevol en wordt voortgezet:
plenaire NZO-bijeenkomst in mei of juni aanstaande (met notitie NZOsecretariaat over sessie van 23 febr. jl. als basis).
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