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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

•
•
•
•
•

•
•

2. Mededelingen
Op 7 juni heeft de voorzitter een kennismakingsgesprek gehad met Minister Harbers.
16 juni is de WindDay in IJmuiden. De voorzitter zal deelnemen aan een expert
panel over wind op zee.
20 juni is een Toogdag voor de Wadden.
23 juni vindt de Noordzeewandeling plaats van het Netwerk van Vrouwen voor de
Noordzee.
Mijlpalennotitie en ingebrachte notitie van de NGOs: de mijlpalennotitie zal de
komende weken geactualiseerd worden. De notitie van de NGOs heeft als doel de
voortgang van de uitvoering van de afspraken t.a.v. de natuurtransitie uit het NZA
te monitoren. In het NZO van 31 augustus zal hier een diepgaander gesprek over
gehouden worden.
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het Aramis project (CCS) is ter inzage
gelegd.
Het verzoek is om in het volgende overleg te bespreken hoe de NZA afspraken
doorgang vinden in het Ontwikkelkader en de contouren van het Nationaal plan
energiesysteem. Het secretariaat zal voorafgaand een werkgroepbijeenkomst
Energie & Infrastructuur plannen om verschillende onderwerpen te bespreken.
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De verkenning Duurzame Blauwe Economie loopt, het conceptrapport met vier
toekomstscenario’s is praktisch gereed en zal in september aan het NZO
gepresenteerd worden.
Soortenbeschermingsplannen: voor kwetsbare vogelsoorten zal LNV binnenkort
resultaten met de NZO werkgroep delen. Samen met een duiding van de kwetsbare
soorten zal LNV vervolgens plannen opstellen die eind 2022/begin 2023 gereed zijn.
T.z.t. komen deze terug in het NZO.
3. Terugmelding:
Commissiedebat water op 7 juni: Er zijn drie vragen gesteld door de SGP over
gebiedssluitingen in relatie tot de visserij.
Top van de EU-Noordzee staten in Esbjerg op 18 mei 2022: de uitkomsten van
en mogelijk vervolg op de top worden besproken. De integrale aanpak die Nederland
hanteert middels het NZO is goed naar voren gebracht. Naar aanleiding daarvan
roept de visserijsector op binnen het NZO werk te maken van het thema meervoudig
ruimtegebruik. Dit wordt opgepakt. De natuursector benadrukt het belang van een
internationale benadering, o.a. voor natuurbescherming bij uitrol van wind op zee.

4. Voorjaarsnota en consequenties voor de NZA financiën

Het Ministerie van Financiën heeft €74 miljoen uit het NZA “Transitiefonds”, bestemd
voor sanering van en innovatie in de visserijsector, teruggevraagd t.b.v. de algemene
middelen. Deze keuze is door het kabinet gemaakt omdat er middelen vanuit het Brexit
Adjustment Reserve (€200 miljoen) en Klimaatfonds (€199 miljoen) beschikbaar komen
om perspectief voor de vissers neer te zetten. De visserijsector mist de ondersteuning
van de ministeries uit het NZO in deze kwestie. De BAR was bedoeld om de visserij te
compenseren voor verlies van quotum (vangstrechten) en het is onduidelijk of de €199
miljoen geheel voor de visserij bestemd is. Het NZO wil de gelden voor de integrale
transitie handhaven en de afspraken uit het NZA met de visserij nakomen. De voorzitter
zal daar bij de diverse ministeries op aandringen. En er zal een overzicht gemaakt
worden van de beschikbare middelen voor Windenergie op zee om inzicht in het
totaalplaatje te bieden.
5. Scope Partiële Herziening Programma Noordzee 2022-2027
IenW presenteert een aantal dilemma’s t.a.v. de mogelijke scope en planning van de
Partiële Herziening. Er is snelheid (smalle scope) nodig voor een schaalsprong en
continuïteit van de realisatie van windenergie op zee maar ook een brede scope voor de
integraliteit en lange termijn. De betrokken bewindspersonen zullen begin juli de scope
in overleg vaststellen. De bandbreedte van de scope 2030 - 2050 is 38 – 72 GW. De
natuurorganisaties wijzen op het belang om de ambities voor een gezond ecosysteem
gelijk op te laten gaan met de ambities voor energie. Ook wijzen ze op de benodigde
adaptiviteit van de planning om onderzoeksresultaten mee te nemen. Daarnaast zal het
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NZO een gezamenlijk beeld moeten formuleren van de periode na het NZA (>2030). De
visserijsector benoemt dat goede visgronden moeten worden ontzien, dat
multifunctioneel gebruik belangrijk is en dat bij een schaalsprong er vooraf goede
afspraken gemaakt moeten worden om de visserij uit te kopen en te compenseren. De
scheepvaartsector wil graag duiding over consequenties voor scheepvaartroutes. De
energiesector wijst op de internationale druk op de zee t.b.v. energieonafhankelijkheid
en verduurzaming, de internationale component moet meegenomen worden in de
planning. Voor de gassector is ook zekerheid over de invulling van clearways belangrijk.
6. NZO werkgroepen
1. NZO werkgroep Beschermde gebieden
In de volgende bijeenkomst zal a.d.h.v. een notitie besproken worden welke gebieden in
aanmerking komen om de stap van 13,7% naar 15% beschermd gebied te gaan.
2. NZO werkgroep Energie en Infrastructuur
Afgesproken is de komende weken vaart te maken met de opdrachten voor Best
Beschikbare Technieken, seismiek en het onderzoek naar de vraag of de afspraken uit
het NZA voor gaswinning ‘Parijsproof’ zijn.
3. NZO werkgroep gebiedspaspoorten
Voor de zomer komt er een voorstel van IenW over het uitwerken van medegebruik en
doorvaart van windparken met de werkgroep. De scheepvaartsector zal met IenW en de
NZO voorzitter voorbespreken gedurende de zomer.
7. NZO-WKC
De WKC heeft twee adviezen gemaakt: een voorstel voor de Visie voedsel uit zee en
voor de Staat van de Noordzee. Daarnaast stelt de WKC voor een langdurig en integraal
monitoring- en onderzoeksprogramma in de Noordzee op te zetten (MONZA). De NZO
leden ondersteunen het voorstel als aanvulling op het MONS programma.
8. MONS
De voorzitter meldt de voortgang van de oprichting van het Uitvoeringsbureau MONS. Er
wordt nu een projectleider gezocht. In de tussentijd wordt er werk verricht door het
Rijksteam. LNV wil een sociaal-economisch onderzoek doen voor de visserij en verzoekt
dit in het MONS jaarplan voor 2022 in te passen. De Programmacommissie MONS zal
hierover besluiten.
9. Communicatie
Een overzicht van persberichten is nagestuurd.
10. Rondvraag
De volgende NZO-vergadering op 20 juli staat als reserve genoteerd. De deelnemers
wordt gevraagd door te geven of deze vergadering door kan gaan.
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31 augustus zal de volgende plenaire vergadering zijn en aansluitend een
strategiebijeenkomst.
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