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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De agenda wordt
vastgesteld.
2. Mededelingen
•
Deelvertegenwoordiging sector visserij neemt vanaf heden deel aan NZO
•
Wisseling vertegenwoordiging WWF/vaste bezetting Cluster Natuur
•
Evaluatie gespreken NZO
•
KRM Haaien actieplan (soortenbescherming, NZA 6.8-6.12)
3. Programma Noordzee
3.1 Begrotingsbehandeling departementen (bijlage, nazending 24/11)
Vanuit het rijk wordt er een korte toelichting gegeven op de rijksbegroting voor de Noordzee,
hierbij worden de gelden voor de sanering van de visserij, MONS en doorvaar t besproken. De
rijk coördinator zal een nieuwe update maken van het begrotingsschema, inclusief de
uitputting van de middelen in 2021.
3.2 Stand van zaken proces Programma Noordzee (PNZ)
Er wordt een korte update gegeven over de zienswijze procedure van PNZ en het aanvullend
ontwerp PNZ. Er zijn veel zienswijze binnen gekomen en die worden momenteel verwerkt.
3.3 Energietransitie, windenergiegebieden, aanlanding wind op zee en ruimtelijke afwegingen
in het dossier CCS
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Vanuit IenW wordt er een update gegeven over de aanlanding van wind op zee. De voorzitter
geeft aan dat er afgestemd wordt met het waddenberaad op deze onderwerpen. Daarnaast is
er na aanleiding van de vorige vergadering afgestemd met EZK over CCS. Er wordt dieper
ingegaan op hoe het NZO op deze ontwikkelingen en andere nieuwe ontwikkelingen kan
inspelen. Aanvullend hierop wordt ook de (internationale) ontwikkelingen rondom energie
eilanden besproken.
4. Overleg visserij
De aanwezigen vanuit de visserij sector worden nogmaals welkom geheten door de voorzitter
en de leden, en stellen zich kort voor. Er wordt ingegaan een aantal praktische zaken rondom
de vertegenwoordiging van de visserij. Verder wordt er besproken hoe het vervolg proces
rondom de Borkumse stenen vormgegeven kan worden.
5. Uitvoeringsagenda (bijlagen, nazending 23/11)
Vanuit het NZO-secretariaat is met input van de clusters de uitvoeringsagenda ontwikkelt,
deze en de mijlpalen notitie worden toegelicht. Het vervolg proces wordt besproken, begin
december wordt er afgestemd in klein verband met de leden van het NZO. Deze input wordt
meegenomen zodat het in het NZO in December het voorgelegd kan worden voor
besluitvorming.
6. MONS
De kerngroep werkt aan een jaarplan, t.b.v. input is er een enquete opgesteld. De resultaten
hiervan worden besproken tijdens de workshop van 6 december, zodat in het NZO van
december een voorstel jaarplan kan worden besproken en voorgelegd. Het offerte verzoek
aan RWS wordt door de leden vastgesteld daarmee kan de bovenbeschreven route worden
gestart.
7. NZO-WKC
Eerder is de NZO-WKC al vastgesteld, nu worden de leden van de commissie met het NZO
gedeeld. Het is een brede samenstelling van wetenschappers geworden, deze week vindt de
eerste officiële bijeenkomst plaats.
8. Voortgang werkgroepen
8.1 WG beschermde gebieden
Het procesvoorstel voor besluitvorming rondom het Friese Front wordt gedeeld met het NZO.
Om tot nadere besluitvorming te komen wordt er in Q1 aanvullend onderzoek uitgevoerd en
daarna wordt de definitieve locatie aangewezen. De leden stemmen in met de voorgestelde
lijn.
8.2 WG energie en infrastructuur
De werkgroep is veranderd van naam zodat het beter weergeeft welke onderwerpen worden
besproken. Er wordt vanuit het secretariaat een korte update gegeven over de besproken
onderwerpen in de werkgroep: BBT, CCS ontwikkelingen, onderzoek door PBL n.a.v. IPCC en
gasontwikkelingen in beschermde gebieden. Voor het NZO in december wordt een voorstel
gedaan voor de werkwijze rondom BBT.
8.3 WG gebiedspaspoorten
De werkgroep is bij elkaar gekomen en er wordt een update gegeven over de bijgevoegde
notitie en stroomschema. De leden van het NZO stellen de BZK -notitie gebiedspaspoorten in
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Routekaart 2030 vast, die daarmee kan worden meegenomen in vaststelling van het
Programma Noordzee 2022-2027. Hierbij geldt de afspraak dat het NZO/Rijk in januari
voortvarend de inhoudelijke definiëring oppakt, om het gebiedspaspoort naar de idee van het
NZA verder vorm te geven. Het NZO gaf hierbij expliciet aan dat het gebiedspaspoort zo snel
mogelijk naar voren in het proces moet worden geschoven.
9. Communicatie
De eigen website van het Noordzeeoverleg is oktober jl. gelanceerd. De
communicatieadviseur meldt dat de besloten ruimte van de website gereed is en dat
aankomende week de leden inloggegevens krijgen.
10. Rondvraag en sluiting
Er komen een aantal (verduidelijkende) vragen vanuit de visserij sector, het secretariaat stelt
voor om nog eens met de visserij sector samen te zitten. Hierna bedankt de voorzitter de
deelnemers voor hun input en sluit de vergadering af.
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