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1.

Opening
Opmerkingen en aanvullingen op het verslag kunnen bij het NZO secretariaat
worden gemeld.

2.

Mededelingen
Waaronder:
•
Instelling NZO-WKC en bemensing.
•
Opvolging MONS programmacommissie van 5 oktober 2021.
•
Best Beschikbare Technieken (BBT) zal in het NZO van november worden
geagendeerd. NWEA en N&M hebben een concept notitie aangeleverd. Die
notitie is onderwerp van vooroverleg. De conceptnotitie wordt ter informatie
meegestuurd voor de vergadering.

3.

Programma Noordzee
Het proces van het Programma Noordzee wordt besproken na een inleiding door het
Rijk. De volgende punten komen aan de orde:
•
Stand van zaken besluitvorming aanvullend ontwerp;
•
Stand van zaken rond de zienswijze procedure;
•
C C S. Toelichting: In het Programma Noordzee komt transport en opslag van
C O2 aan de orde. Daarbij ligt de focus op opslag nabij de kust (projecten
Porthos en Athos). Nieuwe plannen voor C O2-transport en opslag, in kaart
gebracht in een ruimtelijke verkenning (mei-september 2021) laten zien dat
er meer C O2-infrastructuur op zee wordt voorzien. EZK heeft een verzoek
gekregen om dit najaar te starten met een rijks coördinatie-procedure voor
Aramis. Dit gaat om een initiatief voor de aanleg van een ruim 200 km
lange C O2-pijpleiding vanaf de Maasvlakte naar lege gasvelden ten
noordwesten van Den Helder (K- en L-blokken). Een procedure onder de
rijks coördinatieregeling (RC R) start met een kennisgeving van het
voornemen en een participatieplan. Alvorens te starten met een procedure
wil EZK gebruikmaken van de mogelijkheid om in het NZO stakeholders op
de Noordzee te informeren. EZK geeft een presentatie.

4.

Overleg met de visserij / het cluster voedsel en visserij
In vervolg op de briefwisseling tussen M LNV, voorzitter NZO en de
visserijorganisaties heeft op 13 oktober 2021 bij LNV overleg plaatsgevonden.
Gesproken is over het belang van de participatie van de visserij in het NZO en de
wensen van de visserij, zoals beschreven in hun brief en met inbegrip van de twaalf
punten en de Borkumse stenen, van belang voor de visserij om toetreding te
overwegen. De visserij organisaties beraden zich na dit overleg over hun positie en
over toetreding tot het NZO.
In het NZO wordt teruggekoppeld uit het bestuurlijk overleg en de voortgang van de
dialoog met de visserijorganisaties besproken.

5.

Uitvoeringsagenda: in ontwikkeling
Stand van zaken wordt toegelicht. Een nieuwe versie van de uitvoeringsagenda staat
ter bespreking op de rol voor het NZO van november.

6.

Voortgangsrapportage 2: in ontwikkeling
Een concept Voortgangsrapportage 2 zal voorafgaand aan de vergadering worden
verspreid ter bespreking.
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7.

Voortgang in werkgroepen:
NZO werkgroep Beschermde gebieden, uitwerking visserijmaatregelen:
De werkgroep is aangekondigd voor 19 oktober. C onclusies uit de werkgroep over
het Friese Front worden –zo mogelijk ter vaststelling- aan het NZO voorgelegd.
NZO werkgroep gebiedspaspoorten
De werkgroep zal in november plaatsvinden. Behandeling van de voortgang wordt in
het NZO van 17 november geagendeerd.
NZO werkgroep gaswinning
De clusters energie en NGO’s overleggen op maandag 18 oktober. Daarna wordt een
NZO werkgroep aangekondigd.

8.

Communicatie
De nieuwe NZO website is in de lucht!

9.

Rondvraag en Sluiting

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 17 november 2021.
Henk Meeldijk
Secretaris
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