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1. Opening
Er is een aantal personele wisselingen. De nieuwe deelnemers stellen zich voor.
2. Mededelingen
NWP Programma Noordzee
Het Ministerie van IenW heeft de zienswijzeprocedure voor het Ontwerp Programma
Noordzee 2022-2027 als onderdeel van het Nationaal Water Programma gestart. Eind
mei zal er een stakeholderbijeenkomst plaatsvinden over het Ontwerp Programma
Noordzee.
Bruine Bank
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de zienswijzeprocedure
voor de aanwijzing van de Bruine Bank als Vogelrichtlijngebied gestart, waarmee
invulling wordt gegeven aan de gemaakte afspraken.
Ingezonden notities NGO’s
De NGO’s lichten de ingezonden notities toe over de onderwerpen Doggersbank,
gaswinning en de gebiedspaspoorten. Afgesproken is dat de betrokken partijen uit het
NZO met elkaar in overleg gaan om de verschillende kanten van de probleemstelling te
belichten en een gedragen voorstel vanuit de verschillende stakeholders aan het NZO
voorleggen.
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Wetenschappelijke klankbordcommissie
Er is gesproken over de opzet van de onafhankelijke wetenschappelijke
klankbordcommissie conform de afspraak in het NZO governance advies. Op verzoek
van de NZO-voorzitter zal de vertegenwoordiger van de wetenschappelijke
klankbordcommissie i.o. een voorstel verstrekken voor de rol en invulling van deze
commissie.
Communicatie
Enkele aandachtspunten uit de notitie Hooflijnen communicatie NZO worden verhelderd,
met name over de afstemming die nodig is bij openbaarmaking en bij adviezen van het
NZO.
Ministerieel Besluit NZO
Het verantwoordelijke departement, het ministerie van IenW, zal het concept
ministerieel besluit over de formalisering van het NZO zo snel mogelijk aan het NZO
voorleggen.
Overige mededelingen
•
De vertegenwoordiger van de windenergiebranche vraagt of het Ministerie van
IenW enkele rapporten ter onderbouwing van het Ontwerp Programma Noordzee
2022-2027 beschikbaar kan stellen.
•
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de vragen vanuit het NZO over de
implementatie van het Noordzeeakkoord ten aanzien van de Klimaat en Energie
Verkenning (KEV) in een brief beantwoord. Het NZO-secretariaat zal de brief met
de NZO-leden delen.
3. Overleg met de visserij / het cluster voedsel en visserij
De voorzitter geeft een terugkoppeling van de gesprekken die gevoerd zijn met
verschillende vertegenwoordigers van het cluster voedsel en visserij. Het proces om het
cluster uit te nodigen deel te nemen aan het NZO loopt door.
4. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Volgend plenair NZO-overleg: 28 april 2021 en 12 mei 2021.
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