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1.

Opening
Opmerkingen en aanvullingen op het verslag kunnen bij het NZO secretariaat
worden gemeld.

2.

Mededelingen
Het Rijk/LNV doet een mededeling over instandhoudingsmaatregelen in
natuurgebieden.

3.

Evaluatie proces Programma Noordzee
Een bespreek notitie van het rijk is bij de stukken gevoegd.
Ter informatie:
De routekaart 2030+ wordt in het NZO van juni geagendeerd. Ook wordt het Plan
van Aanpak Partiele herziening Programma Noordzee voor de zomer ter behandeling
aangeboden aan het NZO.

4.

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
Op basis van 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.
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Hoofdconclusie van de onderzoeken is dat beide zoekgebieden geschikt kunnen
zijn voor oesterherstel.
In het NZO van april zijn twee zoekgebieden van elk ongeveer 50 km2 (samen in
ieder geval 100 km2) bepaald. Op deze manier wordt invulling gegeven aan NZA
bepaling 4.43.
In de werkgroep is op basis van de conclusies van het NZO van 6 april verder
gewerkt aan de definiëring van de gebieden voor oesterherstel. De drie
uitgangspunten die in het NZO zijn meegegeven voor verder overleg konden niet
alle drie tegelijkertijd worden gehonoreerd. De uitgangspunten waren:
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 bodem beroerende visserij;
De locaties hebben zo min mogelijk overlap met andere activiteiten (voor
zover te overzien).
De uitkomst van het werkgroep overleg is aan de NZO leden voorgelegd. Het
gaat om 2 zoekgebieden van elk ongeveer 50 km2 plus 2 zoekgebieden van elk
ongeveer 4 km2, in gebied dat naar verwachting dit jaar gesloten zal worden
door de Europese Commissie.
Ter behandeling en vaststelling.
2. NZO werkgroep Energie en Infrastructuur
BBT: Op 6 april 2022 heeft het NZO de NZO-notitie BBT vastgesteld. Het
opvolgende onderzoek gaat de hoofdlijnen uit de notitie verder onderbouwen.
EZK zet het onderzoek uit en stelt de middelen ter beschikking. Voortgang.
Volgend op het NZO van 6 april is over seismiek een verdiepend gesprek
gehouden. Aan de onderzoeksopdracht wordt verder gewerkt. Zodra deze
gereed is wordt deze aan het NZO ter vaststelling voorgelegd.
Onderzoek PBL
EZK heeft na bespreking in het NZO, overeenkomstig met het NZA, de uitvraag
gedaan bij het PBL om onafhankelijk onderzoek te doen naar gaswinning op de
Noordzee in relatie tot de klimaatdoelen van Parijs. Het PBL heeft aangegeven
dat zij hier helaas vanaf moeten zien, omdat dit volgens het PBL niet goed
binnen de systematiek van de KEV past. Dit omdat in de KEV met name wordt
gekeken naar de gasconsumptie en niet zozeer de relatie wordt gelegd met de
gasproductie.
Overeenkomstig het NZA zal het NZO, bij het afzien van het PBL van een
dergelijk onderzoek, een extern bureau benaderen voor de uitvoering van het
onderzoek.
Voor het extern traject zal een NZO begeleidingsgroep worden gevormd waarin
alle NZO-sectoren zijn vertegenwoordigd. Betrokkenheid van het PBL bij het
extern traject ter invulling van het NZA is van waarde. Het PBL heeft
aangegeven mogelijk te participeren in de begeleiding van het onderzoek.
3. NZO werkgroep gebiedspaspoorten
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Met het rijk is overlegd over het vervolgtraject in relatie tot de partiele
herziening Programma Noordzee en de governance van het overleg. Er zijn geen
punten die aan het NZO van 11 mei 2022 worden voorgelegd.
5.

Visserij: perspectief voor de visserij
Het perspectief voor de visserij met als kernpunt de bespreking van de
innovatieagenda (concept innovatieagenda is bijgevoegd). Presentatie door het
rijk/LNV. De innovatieagenda vormt het kader voor de besteding van middelen van
het NZA. Aan het NZO wordt gevraagd om suggesties en opmerkingen tijdens het
NZO in te brengen. De innovatieagenda zal op korte termijn worden vastgesteld
door de minister van LNV en aan de Tweede Kamer worden toegezonden.

6.

NZO-WKC
Op 11 april is de WKC bijeen gekomen, er is onder andere gesproken over de
voedsel visie, het MONS programma en het belang van sociaal economisch
onderzoek.
Daarnaast is er een wisseling in samenstelling van de WKC, Hans Schekkerman
(Vogelecoloog, Sovon) is toegetreden.
De NZO-WKC volgende bijeenkomst vindt plaats op 23 mei.

7.

MONS
Werkplan 2022 en stand van zaken Uitvoeringsbureau programma MONS.

8.

Staat van de Noordzee
In het NZA is neergelegd dat eens in de twee jaar een rapportage over de “Staat van
de Noordzee” wordt opgesteld. In de agendacommissie is over de opzet van deze
rapportage overlegd. Verder overleg zal plaatsvinden voordat een notitie aan het
NZO wordt voorgelegd.

9.

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 concept-verslag wordt ter behandeling en vaststelling voorgelegd.

10. Communicatie
11. Rondvraag en sluiting

Henk Meeldijk
NZO Secretaris
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