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1. Opening
De voorzitter heet leden welkom, en speciaal de nieuwe directeur van Stichting de Noordzee.
De voorzitter verzoekt de clusters om nog eens goed te kijken naar de aanwezigen tijdens het
NZO en drie vertegenwoordigers aan te wijzen voor deelname aan de plenaire NZO
vergadering.
2. Mededelingen
Terugmelding Omgevingsberaad Waddengebied. Om de verbinding te maken tussen het
Omgevingsberaad Waddengebied en het NZO heeft de voorzitter, deelgenomen aan het
Omgevingsberaad Waddengebied van 23 augustus over aanlanding wind op zee en van 31
augustus over het Programma Noordzee. Dit was erg waardevol. Hier werd ook gewezen op
twee rapporten over onderzoeken naar de effecten van aanlanding van het net op zee
besproken (van Royal Haskoning/DHV en Witteveen+Bos) deze kunnen informatief zijn voor
de leden van het NZO met het oog op de aanwijzing van windgebieden.

3. Programma

Noordzee

Vanuit het Rijk wordt er een update gegeven over het aanvullend ontwerp Programma
Noordzee, ten eerste wordt onderstreept dat het tempo hoog ligt is en dat er in de
aankomende weken belangrijke stappen worden gezet. De ecologische onderzoeken voor
besluitvorming zijn gereed en zullen gedeeld worden met de bredere community (NZO,
WOZEP). Op 17 september worden de uitkomsten van de ecologische onderzoeken
besproken. Op 22 september wordt een informerend NZO overleg georganiseerd. Dit ter
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voorbereiding voor het NZO op 24 september. Op 24 september vindt een reguliere NZO
plaats waar het doel is om als NZO tot een consensus te komen en een advies te formuleren
over het aanvullend programma Noordzee zodat dit mee genomen kan worden in de politieke
besluitvorming.

4. Overleg met de visserij / het cluster voedsel en visserij
De voorzitter geeft een update van de status van het overleg met de visserij. Er is een
overleg geweest tussen de NZO voorzitter en de minister LNV over een gezamenlijk
antwoord. Hierbij wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de onderwerpen die
binnen het NZA vallen en de processen die binnen LNV lopen. De hoop is om spoedig met
elkaar om tafel te zitten en het uitgangspunt blijft deelname aan het NZO op basis van het
NZA.
5. NZA Bijlage 2: MONS
De afgelopen periode zijn er grote stappen gezet binnen het MONS programma en de
governance van het programma. Na de eerdere meeting met de MONS programma commissie
is er nogmaals kritisch naar hoofdstuk 5 gekeken. Het MONS programma en de governance
wordt met instemming van de leden vastgesteld.
Hierna wordt duidelijk gemaakt dat de programma commissie vaart kan maken in de
uitvoering van het MONS programma. Momenteel wordt er al stappen gemaakt met de
onderzoeken van de ‘no regret lijst’. Er zal met IenW worden overlegd over de bemensing van
het uitvoerend orgaan. zodat snel de onderzoeksopgaven kunnen worden opgepakt.
6. NZO WKC
De voorzitter informeert de leden dat voorstel van de NZO-WKC aan de KNAW is voorgelegd
en er om reactie is gevraagd. De president KNAW heeft vervolgens de NZO voorzitter advies
gegeven. De voorzitter heeft het KNAW mondeling toegelicht.
Met instemming van de leden wordt de NZO-WKC ingesteld.
7. Voortgang in werkgroepen:
NZO werkgroep Beschermde gebieden, uitwerking visserijmaatregelen
De werkgroep is 26 augustus bijeengekomen. In de werkgroep zijn er twee zoekgebieden
voor oesterherstel aangewezen, waar het beide gaat om actief herstel. Verder is er
aangegeven dat mijnbouwactiviteiten waar rechten voor zijn verleend in beide gebieden
worden gerespecteerd. Vanuit LNV wordt aangegeven dat de definitieve afbakening van de
gebieden snel moet plaatsvinden omdat dit moet worden gecommuniceerd met Europa. De
vraag komt naar voren wie de lead gaat nemen in de exacte locatie bepaling, een proces van
aanwijzing moet bepaalt gaan worden en een passende formulering moet worden gezocht in
de werkgroep.
NZO werkgroep gebiedspaspoorten
De werkgroep is niet bijeen geweest. Een werkgroep zal worden aangekondigd met als
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onderwerp het gebiedspaspoort voor windparken deel uitmakend van de routekaart 2030.
Verder wordt het aangegeven dat het goed is als proces afspraken worden gemaakt over het
onderwerp gebiedspaspoorten.
NZO werkgroep Doggersbank
De werkgroep is sinds de vorige NZO niet bij elkaar gekomen en zal alleen op verzoek bij
elkaar komen.
NZO werkgroep gaswinning
De werkgroep is op 31 augustus bijeengekomen. Er wordt voorgesteld om vervolgens eerst
informeel bij elkaar te komen om over de operationalisering van BBT te bespreken. Ter
voorbereiding voor de nieuwe werkgroep komt EBN met meer informatie over gaswinning in
beschermde gebieden (zowel natura 2000 als KRM).Er wordt een paper gemaakt om de
gaswinning op de Noordzee goed te omschrijven en de betekenis van de BBT. Daarnaast
wordt er aangegeven dat de besluitvorming rondom ONE-Dyas N05-A rond half oktober wordt
verwacht. EZK is leidend voor de vergunningverlening. Vanuit de wind sector wordt er
aangeven de discussie rondom BBT van wind en gas- parallel te laten lopen.
8. Communicatie
Het beeldmerk en de website wordt gedeeld met de leden en wordt enthousiast ontvangen.
De leden zullen een account krijgen voor de beveiligde ruimte achter de website voor het
vinden en delen van relevante NZO-documenten. De launch van de website staat vooralsnog
gepland op de eerste week van oktober
9. Rondvraag en Sluiting
Vervolgens:
TenneT geeft een korte inhoudelijke presentatie over het netwerk van wind op zee, de
presentatie is toegevoegd in de bijlage.
De voorzitter bedankt TenneT voor de interessante presentatie en bedankt de leden voor de
inbreng en de stappen die zijn gemaakt tijdens deze bijeenkomst en sluit de vergadering.
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