Noordzeeoverleg
www.noordzeeoverleg.nl
Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL)
Rijnstraat 8
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl
Contactpersoon
E: lieke.alferink@overlegorgaanfysiekeleefomg
eving.nl
Datum
11 mei 2022

Betreft

Samenvattend verslag NZO

Vergaderdatum en -tijd

11-05-2022

Vergaderplaats

IPO, Den Haag

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Opmerkingen en aanvullingen op het verslag
kunnen bij het NZO secretariaat worden gemeld.
2. Mededelingen
LNV geeft aan dat er een notitie ter informatie is toegevoegd bij de stukken over
instandhoudingsmaatregelen in natuurgebieden.
Vanuit SdN wordt aangegeven dat er op korte termijn een top wordt georganiseerd
over windenergie/energietransitie in Denemarken en vraagt of het rijk hier een
toelichting op kan geven. Er wordt vanuit het NZO aangegeven dat naast aandacht
voor wind op zee er ook aandacht moet komen voor de andere transities op zee. Het
rijk geeft aan dat het onder een korte tijdspanne wordt voorbereid en dat er gezocht
wordt naar de balans. Verder wordt er aangegeven dat dit ook als een kans kan worden
gezien, voor internationale afstemming wordt al lang gepleit dit is een kans om dit in te
vullen.
Op verzoek van de voorzitter geeft de scheepvaart sector een korte toelichting op
onderzoek wat plaatsvindt (MOSWOZ) dit is meerjarig onderzoek wat wordt gedaan
vanuit RWS in samenwerking met MARIN. IenW geeft aan dat over de voortgang van
dit onderzoek updates zullen worden gegeven omdat het nauw raakt met de
ontwikkelingen binnen het Noordzeeoverleg.

3. Evaluatie proces Programma Noordzee
Een bespreek notitie van het Rijk is bij de stukken gevoegd. Daarnaast wordt vanuit
het Rijk aangegeven dat 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.
Vanuit het Rijk wordt er een presentatie gehouden met 9 lessen die geleerd kun nen
worden uit het proces van het PNZ. Deze lessen kunnen mee genomen worden in het
plan van aanpak voor de partiele herziening. In de bespreking wordt vanuit de
verschillende sectoren waardering uitgesproken om te kunnen reflecteren. Er wordt
geconstateerd dat de timing van de inbreng beter kan, op sommige momenten kwam
deze te laat in het proces, wat voor alle sectoren zorgden voor druk. De drie
hoofdpunten voor het proces van de partiele herziening die uit de bespreking komt
zijn: integraal werken, internationaal werken en dat zowel concrete stappen moeten
worden gemaakt voor de korte termijn maar ook serieuzer moet worden gekeken naar
de lange termijn. Het Rijk geeft aan deze punten mee te nemen voor het plan van
aanpak voor de partiele herziening van he t PNZ.
4. NZO werkgroepen
1. NZO werkgroep Beschermde gebieden
Voorstel over de oesterherstel gebieden in het Friese Front. De uitkomst van het
werkgroep overleg is in schriftelijke procedure ter vaststelling 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. In schriftelijke procedure is het voorstel niet
afgehandeld. Het voorstel wordt daarom inhoudelijk besproken. Vanuit de WKC wordt
een korte toelichting gegeven op de aangepaste kaart met alle voorgestelde gebieden,
ook het voorafgaande proces wordt kort toegelicht.
De deelnemers van het NZO stemmen in met het voorstel, omdat de coördinaten van
de extra gebieden nog een crosscheck moeten krijgen is het onder voorbehoud. Dit
duurt maximaal een week, zodat de NZO conclusie meegenomen kan worden door LNV
in het Europese proces.
2. NZO werkgroep Energie en Infrastructuur
Op 6 april 2022 heeft het NZO de NZO-notitie BBT vastgesteld. Het opvolgende
onderzoek gaat de hoofdlijnen uit de notitie verder onderbouwen. Er wordt voorgesteld
om hier een overleg op te organiseren om het onde rwerp verder af te bakenen, zodat
EZK het onderzoek kan uitzetten.
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
Vanuit het Rijk wordt toegelicht dat PBL het onderzoek niet kan uitvoeren, echter is PBL
wel bereid om betrokken te zijn bij de begeleiding van het onderzoek. Het voorstel wat
naar voren komt is dat er eerst een Concept terms of refrence opgesteld kan worden
om snel inzichtelijk te krijgen hoe groot de opdracht wordt. Hierbij wordt EZK bij
betrokken zodat er ook mee genomen kan worden hoe het onderzoek kan landen.
Daarnaast wordt er vanuit de natuursector gevraagd of er gekeke n kan worden hoe dit
onderzoek kan worden gekoppeld aan de wettelijke besparingen.

3. NZO werkgroep gebiedspaspoorten
Met het Rijk is overlegd over het vervolgtraject in relatie tot de partiele herziening
Programma Noordzee en de governance van het ov erleg. Er zijn geen punten die aan
het NZO van 11 mei 2022 worden voorgelegd. De volgende werkgroep vind op 24 mei
plaats.
5. Visserij: perspectief voor de visserij
Het perspectief voor de visserij met als kernpunt de bespreking van de
innovatieagenda. Vanuit LNV wordt een presentatie gegeven over het Visserij Innovatie
Netwerk (VIN). De innovatieagenda vormt het kader voor de besteding van middelen
van het NZA. Hierbij heeft het VIN een adviserende rol, geen besluitvormende rol. In
de bespreking komt naar voren dat de deelnemers van de visserij sector aangeven dat
het van belang is dat er nauw contact is met de ondernemers in de sector . Daarnaast
wordt er ook aangegeven graag meer duidelijkheid te willen over hoe er gebruik
gemaakt kan worden van de middelen die beschikbaar worden gesteld. De
innovatieagenda, de kottervisie en de voedselvisie zijn onderdelen van het perspectief
voor de visserij en zullen in samenhang bij regelmaat in het NZO aan de orde komen.
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. De NZO WKC volgende bijeenkomst vindt plaats op 23 mei. De voorzitter van de WKC geeft een
korte toelichting op het voorstel van de WKC om extra onderzoek te doen op
ecosysteem niveau op de effecten van wind op zee. In het NZO is brede steun voor het
verder inhoudelijk uitwerken van dit voorstel en de WKC wordt gevraagd om in het
volgende NZO met een nieuwe al wat meer uitgewerkte versie te komen. Er wordt
afgesproken de voorzitter dit in de MONS programma commissie zal melden.

7. MONS
Er wordt een update gegeven over het werkplan 2022 en stand van zaken
Uitvoeringsbureau programma MONS.
8. Staat van de Noordzee
In de agendacommissie is over de opzet van de “Staat van de Noordzee” overlegd. Het
NZO secretariaat gaat een aanscherping maken deze wordt in het volgende NZO
gedeeld. Mochten er ideeën dan worden de leden gevraagd contact op te nemen met
NZO secretariaat.
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 conceptverslag wordt ter behandeling en vaststelling voorgelegd.
De NZO-leden vinden het een duidelijke en goede rapportage. Er wordt aangegeven dat
er nog een redactionele slag moet worden gemaakt. Verder wordt er aangegeven
wanneer de rapportage verstuurd moet zijn zo dat deze mee kan met voor het
commissie debat water.
10. Communicatie
Er wordt aangegeven dat er een bericht wordt geplaats op de NZO website over de
NZO conclusies over oesterherstel in het Friese Front.
11. Rondvraag en sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

