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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Opmerkingen en aanvullingen op het verslag
kunnen bij het NZO secretariaat worden gemeld. Er zijn geen opmerkingen over de
agenda en het verslag. De actie- en conclusielijst uit het NZO verslag van 15 juni
2022 is als bijlage bij de agenda gevoegd en wordt vastgesteld.

2. Mededelingen / actualiteit
•
Brief van de NZO voorzitter over de financiële middelen van het
Noordzeeakkoord. Het rijk geeft aan dat de antwoordbrief van de minister
is verstuurd, en richting het NZO secretariaat komt.
•
Financiën NZA: Overzicht totaalpakket van middelen voor de sanering en
verduurzaming van de visserijsector. Vanuit het Rijk wordt er een korte
presentatie toegelicht waar de middelen voor de visserij transitie vandaan
komen. Dit onderwerp wordt later in de week besproken met de visserij
sector. Vanuit EZK wordt er in meer detail ingegaan op de middelen vanuit
het klimaatfonds die beschikbaar komen en die raken aan de uitvoering van
het NZA.
•
Brief van de visserij over meervoudig gebruik windparken.
•
Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over doorvaartbeleid
In aanvulling op de brief van M IenW over doorvaartbeleid: Vanuit het Rijk
wordt er aangegeven dat het internationaal harmoniseren van het
doorvaart beleid moeilijk is. Vanuit de visserij wordt er aangegeven dat
medegebruik meer urgentie moet krijgen. Er wordt afgesproken de brief
inhoudelijk te bespreken in de werkgroep gebiedspaspoorten en
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•

medegebruik. Daarnaast wordt er afgesproken dit onderwerp ook op 31
augustus aanbod te laten komen.
Brief van de natuurorganisaties over het voornemen tot versneld aanboren
van nieuwe gasbronnen in de Noordzee. De NZO partijen bespreken de
zorgen bij het proces rondom de totstandkoming van de brief en het
versnellingsplan voor gaswinning. Na het zomerreces is er een gesprek
gepland met de staatsecretaris voor mijnbouw over gaswinning het NZO.
Ook is er een voorbereidend gesprek tussen de NZO-voorzitter en de
staatssecretaris Mijnbouw.
Brief van de minister van LNV over de visserij. De minister van LNV zal
voor 5 september op de brief van de visserijsector reageren, daarnaast
vindt er aan het einde van de week een gesprek met de minister en de
visserijsector plaats.
Brief van de staatssecretaris van EZK over gaswinning Noordzee, dit punt is
eerder besproken.
Scope Partiële Herziening Programma Noordzee 2022-2027 -mondeling-:
Begin juli vond in het Bewindsliedenoverleg besluitvorming plaats over de
algemene scope, richting aan de bandbreedte GW’s. Tot begin 2023 wordt
de tijd genomen voor een verkenning, daarna volgt het besluit over de
scope van de PH. Het NZO wordt hierbij betrokken.

3. Staat van de Noordzee: Op 19 juli 2022 is er in een workshop gewerkt aan een
opdrachtformulering voor de ‘De staat van de Noordzee’. Op basis van de
uitkomsten van de workshop zal een voorstel worden gedaan door het NZOsecretariaat wat gedeeld wordt met het NZO op 31 augustus.

4. Implementatie NZA, voortgang en mijlpalennotitie

De mijlpalennotitie is geactualiseerd en wordt aan het NZO voorgelegd. Er wordt
waardering uitgesproken voor het overzicht van de mijlpalen notitie, de inhoudelijke
bespreking zal in de volgende NZO vergadering plaatsvinden.
5. 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
De werkgroep kwam op 12 juli bijeen. Besproken is een LNV notitie over de
status van de verschillende gebieden op de Noordzee. De notitie wordt nog
verder aangevuld. De notitie kan worden beschouwd als een nul-meting voor
het verdere werk. Vanaf september zal met een frequentie van maandelijks de
werkgroep bijeenkomen om de NZA afspraak te implementeren om voor
beschermde gebieden van 13,7% naar 15% te komen. Bij de bijeenkomst na
de zomer zullen ook experts aansluiten.
2. NZO werkgroep Energie en Infrastructuur
•
Update Aramis project: de slides zijn ter informatie bijgevoegd.
N&M geeft aan zienswijzen op het project te hebben ingediend.
Hierbij hebben ze vooral gelet of de afspraken van het NZA goed
zijn geïntegreerd in het project
•
BBT: EZK zet de opdracht ter uitvoering van het onderzoek uit. Een
begeleidingsgroep zal de uitvoering leiden.
•
Seismiek: Er is een begeleidingsgroep gevormd om deel twee van het
onderzoek (naar effecten op zeezoogdieren) vorm te geven. Verder wordt
er gesproken over de financiën van de expert die hierbij aansluit, deze
kwestie wordt opgepakt door het NZO secretariaat om een oplossing te
vinden.

•

Onderzoek naar gaswinning in de Noordzee onder de bepalingen
van het NZA, gerelateerd aan de binnenlandse consumptie,
beschermde gebieden en COP – Parijs. Het onderzoek wordt, mede als
gevolg van de recente ontwikkelingen zoals onder andere aangegeven in de
brief van de NGO’s en staatssecretaris Vijlbrief, voortvarend opgepakt. Het
onderzoeksvoorstel met terms of reference (ToR), de begeleiding en het
uitzetten van het onderzoek zijn besproken. De NZO leden worden
gevraagd of met de huidige ToR kan worden ingestemd? De NZO leden
stemmen in met de ToR en het voorgestelde proces met een
begeleidingscommissie met onafhankelijke voorzitter. De WKC zal gevraagd
worden of ze een suggestie voor een voorzitter hebben. Element NL /
Natuur en Milieu hebben aangegeven bij de begeleidingscommissie te willen
aansluiten. EZK geeft aan vaart te zetten op de uitvraag en inkoop. Over
het mandaat verheldert de NZO-voorzitter dat de Begeleidingscommissie
begeleidt en het NZO besluit.

3. NZO werkgroep gebiedspaspoorten: doorvaart en medegebruik
De werkgroep is in afwachting van de scope van de PH PN 2022-2027 niet
bijeengeweest. Na de zomer wordt het werk opgepakt gericht op de
implementatie van het NZA.
De voorzitter geeft aan dat er gesprekken lopen met de recreatieve vaart. Ook
wordt er met de dossierhouder van het Rijk gesproken over dit onderwerp. De
planning is om in de loop van september de werkgroep bijeen te laten komen.

6. NZO-WKC
Terugkoppeling van de vergadering van 4 juli. De voorzitter van de WKC geeft aan
dat de lopende zaken, zoals MONZA, zijn besproken. En ook de samenstelling van
de WKC, twee nieuwe leden worden benaderd. Daarnaast wordt aangegeven dat de
WKC concludeert dat er drie thema’s zijn die uitwerking behoeven: juridische
onderwerpen, kosten-batenanalyses in besluitvormingsprocedures en
internationalisering. Er wordt afgesproken dat de WKC de besproken thema’s
verder uitwerkt, en deze als formeel advies aan het NZO aanbiedt. Het NZO besluit
op basis daarvan hoe de thema’s verder worden opgepakt.
7. MONS
Vanuit het Rijk wordt kort de stand van zaken Uitvoeringsbureau programma MONS
toegelicht, en de sollicitatie procedure die loopt voor de programmamanager.
8. Communicatie
Overzicht van nieuwsberichten (bijgevoegd). De NZO leden worden gevraagd als
er aanvullingen zijn deze door te geven aan het NZO secretariaat.
9. Rondvraag en sluiting
De voorzitter geeft aan dat de vergadering van 31/8 bestaat uit twee delen, het
plenaire deel en de strategische sessie. De opzet voor de strategische sessie wordt
op een later moment met de NZO-leden gedeeld.

