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1.

Opening
Opmerkingen en aanvulling op het verslag kunnen bij de secretaris worden gemeld.

2.

Mededelingen
Jo Peters heeft afscheid genomen bij NOGEPA. Zijn opvolger in het NZO is Arendo
Schreurs, directeur NOGEPA. Als voorzitter NOGEPA is aangetreden Menno Snel.
Jan Willem van Hoogstraten EBN heeft zijn rol in het NZO overgedragen aan Berend
Scheffers, directeur bij EBN.

3.

Programma Noordzee
Proces van het Aanvullend ontwerp Programma Noordzee.
Mondeling stand van zaken.

4.

Overleg met de visserij / het cluster voedsel en visserij
•
Stand van zaken van de dialoog met de visserij. Follow-up van bestuurlijk
overleg op 21 mei. Uitnodiging van M LNV en VZ NZO aan de visserij. De
uitnodigingsbrief wordt meegezonden met deze agenda.
•
Presentatie Kottervisserij door LNV.
•
Terugblik startmomenten Kottervisie 3 en 7 juni.

5.

Implementatie NZA
•
Voortgangsrapportage NZO aan de minister van IenW is verstuurd aan de
minister. De voortgangsrapportage wordt meegezonden met deze agenda.
•
Ministerieel besluit ligt voor aan de minister van IenW.
•
Behandeling van onder andere de voortgang NZO in de Kamer op 9 juni
2021.

6.

NZA Bijlage 2: MONS
In het NZO komen aan de orde de uitkomsten van het MONS programmaoverleg van
3 juni 2021. Het gaat om:
•
MONS programma (versie 3 zoals besproken in het MONS
programmaoverleg)
•
No regret maatregelen. De notitie “no regret maatregelen” wordt ter
besluitvorming aan het NZO voorgelegd.

7.

Voortgang in werkgroepen:
NZO werkgroep Beschermde gebieden, uitwerking visserijmaatregelen: bijeenkomst
op 1 juni. De werkgroep heeft een start gemaakt met de bespreking van de opdracht
voor de werkgroep en de inhoudelijke behandeling van het Friese Front. Aan het
NZO wordt de uitkomst van het overleg over het Friese Front voorgelegd met de
vraag of het NZO tot besluitvorming over de invulling van NZA 4.43 wil overgaan of
dat eerst nog aanvullend advies wordt ingewonnen. Als aanvullend advies wordt
ingewonnen dan wordt de invulling van NZA 4.43 voorgelegd ter vaststelling in het
NZO van 7 juli 2021.
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NZO werkgroep Doggersbank, NZO werkgroep gaswinning en NZO werkgroep
gebiedspaspoorten: stand van zaken.
8.

C ommunicatie
Ter informatie worden meegestuurd de documenten: hoofdlijnen communicatie NZO
2021 en positionering.

9.

Rondvraag en Sluiting

De volgende vergadering staat geagendeerd voor 7 juli 2021.

Henk Meeldijk
Secretaris
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