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1. Opening
De voorzitter heet de visserij vertegenwoordiging van harte welkom, en de visserij
vertegenwoordiging stellen zich kort voor. Het NZO wordt geïnformeerd dat op 31 maart een
BO met de visserij heeft plaatsgevonden ter voorbereiding van de toetreding. Vanuit de
andere sectoren wordt de visserij welkom geheten. Er worden ook zorgen uitgesproken
vanwege het voortraject van de toetreding. De voorzitter geeft aan dat de visserij voor een
grote opgave staat en dat het NZO daar gezamenlijk mee aan de slag moet.
Er zijn geen vragen over de actielijst.
2. Mededelingen
Het NWP 2022-2027/Programma Noordzee 2022-2027 is op 18 maart 2022 door het kabinet
vastgesteld. Het NZO is hierover geïnformeerd. Het proces zal worden geëvalueerd in de
volgende NZO vergadering.
In het kader van de kennismakingsgesprekken met de nieuwe bewindspersonen heeft de
voorzitter minister Jetten ontmoet op 30 maart. Er is afgesproken dat minister Jetten een
keer deelneemt aan het NZO om over de huidige ontwikkelingen op zee te praten.
3. MONS
In de MONS programma commissie is de concept offerte voor het MONS uitvoeringsbureau
geformuleerd, de concept offerte wordt ter vaststelling voorgelegd. De NZO leden stemmen
met de offerte in, echter worden er wel wat kanttekeningen gezet. Er wordt uitgesproken
dat de samenvoeging tussen WOZEP en MONS om nog meer uitwerking vraagt, dat de
financiële toets snel moet plaatsvinden als het UB van start is. Als laatste wordt er gedeeld

dat het zorgwekkend is dat er vertraging is opgelopen en men hoopt snel echt van start te
kunnen gaan. Vanuit het rijk wordt er aangegeven dat hieraan wordt gewerkt.
Resultaten van de no-regret onderzoeken zijn ter informatie bijgevoegd. De meeste
onderzoeken zijn een begin van grotere onderzoeken die van start gaan. De samenvattingen
worden gedeeld op de NZO website, en het uitvoeringsbureau voorziet de onderzoeken van
duiding voor het NZO.
4. Actualiteit: energiewinning op de Noordzee (inleiding EZK en NOGEPA)
Vanuit EZK wordt er een presentatie gegeven over de huidige ontwikkelingen qua
gasvoorziening in Nederlands. Daarnaast wordt er toegelicht wat de plannen zijn op korte,
midden lange, en lange termijn dit is in lijn met de kamerbrief die eerder is verschenen.
Vanuit NOGEPA wordt er aangevuld dat de essentie is dat we moeten versnellen binnen de
kaders die in het NZA zijn afgesproken. Hierbij moet er in het NZO besproken worden hoe
het versnellen van het vergunningsproces eruit kan zien, maar ook de rol van de industrie in
de energie transitie.
Als reactie op de presentatie wordt er meegeven dat natuur en ecologie wordt gemist in
deze presentatie. Inzicht in wat de impacts hier zijn is nodig om de energie transitie in zijn
geheel op de Noordzee te versnellen. Daarnaast mist ook het ruimtelijke component, het is
belangrijk om ruimtelijke conflicten vroeg in kaart te brengen. Daarnaast wordt er aangeve n
dat focus op energiebesparing essentieel is, en dat men tevreden is met de inzet van het rijk
op dit onderwerp. Ook de invloed op de visserij sector blijft hier onderbelicht, het is van
belang dat de transities gelijk op lopen.
Er wordt afgesproken om in kleiner gezelschap over dit onderwerp door te praten.

5. Wind op zee
Vanuit het rijk/EZK wordt de Aanvullende Routekaart 2030+ en de toekomstige uitrol van
wind op zee na 2030 gepresenteerd. De NZO deelnemers worden gevraagd om reactie te
geven op de routekaart, dit kan ook schriftelijk via de mail. De nadere uitwerking van de
brief over de routekaart 2030 komt in Juni. Vanuit het NZO wordt er onder andere
meegegeven dat EZK niet alleen naar financiële criteria moet kijken, maar juist ook naar
kwaliteitscriteria.
6. NZO werkgroepen
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:
Het NZO stemt in 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 ja ar
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 voorg elegd. Ook wordt
nogmaals de locatie voor het gebied (van 100 km2) voor onderzoek naar de effecten van
bodemberoerende visserij voorgelegd. 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 NZO stemt in met voorstel voor het BBT onderzoek. EZK stemt in
om de financiering van dit onderzoek op zich te nemen.
Bij de bespreking van het onderwerp seismiek is geconstateerd dat een verdiepend gesprek
tussen inhoudelijk geïnteresseerden wenselijk zou zijn, dit gesprek is 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.
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. Het secretariaat heeft een gesprek gepland met de
vertegenwoordigers van het rijk om deze werkgroep verder voor te bereiden.
7. NZO-WKC
De leden van het NZO worden geïnformeerd dat er een wisseling is in de NZO-WKC, dit 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.
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.
Vanuit het rijk wordt er aangegeven dat het commissie debat water toch naar achter is
verplaatst, daarmee kan de NZO voortgangsrapportage toch mee worden genomen. Het
secretariaat heeft een concept verslag gemaakt, deze wordt verder uitgewerkt en wordt ter
behandeling en vaststelling voorgelegd aan het NZO van mei 2022.

9. Communicatie
De NZO leden worden op de hoogte gesteld, dat de MONS onderzoeken en een
nieuwsbericht over de toetreding van de visserij sector op de website worden geplaatst.
10. Wvttk
De notitie over de sanering van de visserij sector wordt kort besproken, LNV geeft aan wat
er de aankomende tijd in de planning zit. De voorzitter stelt voor om hier samen met de
visserij sector en LNV over door te praten, omdat het zaak is dat er snel stappen moeten
worden gezet.
11. Rondvraag en sluiting
Er wordt gevraagd of er al plannen zijn voor de ontwikkeling van de staat van de Noordzee,
de voorzitter geeft aan dat dit op de agenda staat en dat het secretariaat hiermee aan de
slag gaat.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

