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1. Opening en mededelingen
Op het verslag van 17 februari zijn wijzigingsvoorstellen ingediend. Het concept zal
worden aangepast.
2. Implementatie NZA
2.1 Tweede Kamer behandeling
De moties naar aanleiding van de Kamerbehandeling van het Noordzeeakkoord van 27
januari zijn binnen het rijk behandeld.
2.2 Onderzoek NZA Bijlage 2
Gesproken is over de relatie tussen MONS (monitoring- en onderzoeksprogramma
Noordzee) en Wozep (Wind op zee ecologisch programma), zowel inhoudelijk als
financieel. Ook de relatie met EMVAF is relevant. Verschil van mening bestaat tussen
partijen over de overlap van de programma’s en de consequenties voor de financiën.
Aan het eind van het overleg is afgesproken dat vanuit het secretariaat een overleg
tussen de meest betrokken partijen wordt georganiseerd.
Afgesproken is dat maandelijks vanuit MONS aan het NZO wordt gerapporteerd.
3. Proces Programma Noordzee
IenW heeft een presentatie gehouden over: ‘Vervolgproces NWP/Programma Noordzee’.
De update vindt plaats na de behandeling van het NWP in de laatste ministerraad. Met
de presentatie wordt ingegaan op de verschillende stappen namelijk:
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1. Het ontwerp
Het PNZ als onderdeel van het NWP betreft de Noordzee over de volle breedte waarbij
alle aspecten worden bezien. In de week van 22 maart start de zienswijzeprocedure.
Die procedure staat tot eind september 2021 voor iedereen open. Uiteindelijke
besluitvorming over het definitieve programma staat gepland voor maart 2022.
2. Het aanvullend ontwerp
Deze aanvulling gaat over het aanwijzen van windenergiegebieden voor de
klimaatdoelen 2030. De planning van het proces is gericht op afronding vóór het
zomerreces 2021.
3. De partiële herziening
In deze stap zit de grote sprong naar 27 GW. Essentieel is dat je pas kunt herzien als er
een definitief programma is. Dit betekent dat deze stap plaatsvindt vanaf april 2022. De
doorlooptijd is ca. 1 jaar, dus tot maart 2023. Wel is het streven dit waar mogelijk te
versnellen. Het proces verloopt uiteraard in overleg en afstemming met het NZO.
De volgende fasen in het programma Noordzee zijn in het NZO besproken. De voorzitter
concludeert dat het Rijk de besproken punt meeneemt, en terugkomt met een uitgelijnd
procesvoorstel in het NZO.
4. Visserij en het NZO
Een concept uitnodigingsbrief van de voorzitter aan de visserijsector is besproken.
Afgesproken is enkele wijzigingen te verwerken. De brief zal in conceptvorm met
partijen in de sector visserij en voedsel worden besproken. Pas daarna volgt de formele
uitnodigingsbrief.
5. NZA en PBL/Klimaat en Energie Verkenning (KEV)
Een conceptbrief van de voorzitter aan het PBL over de implementatie van het NZA ten
aanzien van het KEV is besproken. Met enkele tekstuele wijzigingen zal de brief worden
verstuurd.
6. Bruinvisbeschermingsplan (BBP)
De vraag van het NZO aan de Onafhankelijke Wetenschappelijke C ommissie (OWC ) over
het BBP (december 2020) is door het OWC beantwoord. Het antwoord is in een NZO
experten bijeenkomst besproken. Bij de OC W-beantwoording zijn juridische vragen
geformuleerd in bijlage 2. Afgesproken is dat deze juridische vragen zullen worden
opgepakt op een manier die relevant is voor alle soorten beschermingsplannen, en niet
alleen voor het BBP. Resterende inhoudelijke vraagpunten kunnen in het kader van het
MONS programma worden opgepakt.
7. Rondvraag en sluiting
Onder andere is ingegaan op de acties van Greenpeace UK, de invulling van de NZA
bepalingen over de Bruine Bank en de internetconsultatie EMVAF. Het concept
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ministerieel besluit instelling NZO wordt voorbereid en kan in het NZO van april worden
besproken.
Volgend plenair NZO-overleg: woensdag 14 april 10.00-13.00 uur
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