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Vergaderplaats

Digitale vergadering
Sybilla Dekker (NZO-voorzitter)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Mededelingen
De voorzitter van het NZO heeft in een brief aan het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) gevraagd te onderzoeken of de afspraken uit het Noordzeeakkoord met betrekking
tot gasvraag- en winning, binnen het Nederlandse emissiebudget dat afgeleid is van het
Parijs (COP) Akkoord, blijft. De vertegenwoordiger van het PBL geeft een mondelinge
toelichting op zijn antwoordbrief waarin hij aangeeft dat de NZA-bepalingen tot 2030 en
naar verwachting ook tot 2040 binnen de afspraken van het Parijs Akkoord blijven. De
NZO-deelnemers kunnen zich in die verheldering vinden. Daarmee is de vraag voor nu
voldoende beantwoord door het PBL.
Zodra het PBL nieuwe, relevante informatie heeft ten aanzien van het koolstofbudget en
de nieuwe Klimaat- en Energieverkenning, zullen zij contact opnemen met het NZO.
3. Programma Noordzee
Het Ministerie van IenW presenteert het proces van het Aanvullend ontwerp Programma
Noordzee voor de komende maanden ten behoeve van het aanwijzen van
windenergiegebieden met voldoende ruimte voor het behalen van de klimaatdoelen. De
NZO-deelnemers hebben de intentie volop mee te werken aan het voorstel en roepen op
dat de afweging van verschillende belangen in dit proces steeds gemaakt moet kunnen
worden. De integrale benadering bij het zoeken naar windenergiegebieden is van belang,
evenals de monitoring van effecten op de ecologie, veiligheid, visserij etc.
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4. Concept Ministerieel besluit: instelling NZO
De voorzitter van het NZO en de vertegenwoordiger van het ministerie van IenW zullen
nader afstemmen over het concept ministerieel besluit.
5. Overleg met de visserij / het cluster voedsel en visserij
De voorzitter informeert het NZO over het recente contact met de vertegenwoordigers
van de visserij.
6. Implementatie NZA
De secretaris van het NZO licht kort het concept format voor de uitvoeringsagenda van
het Noordzeeakkoord toe. Enkele clusters hebben suggesties gegeven ter aanpassing
van het format.
7. Rondvraag en sluiting
Het WNF vraagt naar het overzicht van de onderzoeksprogramma’s en de prioritering
daarvan naar aanleiding van een eerder NZO-overleg. De voorzitter geeft aan dat
hiernaar gekeken zal worden.

Volgend plenair NZO-overleg: 19 mei 2021.
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