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1.

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

2.

Mededelingen
Terugmelding Omgevingsberaad Waddengebied
Om de verbinding te maken tussen het Omgevingsberaad Waddengebied en het NZO
heeft de voorzitter, na het kennismakingsgesprek met C dK Brok in de zomerperiode,
deelgenomen aan het Omgevingsberaad Waddengebied van 23 augustus over
aanlanding wind op zee en van 31 augustus over het Programma Noordzee.

3.

Programma Noordzee
Het Rijk werkt aan het aanvullend ontwerp Programma Noordzee . Het Rijk ligt het
proces gericht op de afronding in het NZO van eind september en oktober toe.

4.

Overleg met de visserij / het cluster voedsel en visserij
M LNV en voorzitter NZO ontvingen een brief van de visserij (14 juli 2021)
Een concept brief van M LNV en de voorzitter NZO aan de visserij wordt opgesteld.
De te volgen benadering in de relatie met de visserij wordt besproken.

5.

NZA Bijlage 2: MONS
Opvolging van het MONS programmaoverleg van 26 augustus 2021.
Ter besluitvorming worden voorgelegd:

MONS programma.

MONS governance.
Het MONS programma en de MONS governance worden met een aanbiedingsnotitie
aan het NZO aangeboden.

6.

NZO WKC

NZO Wetenschappelijke Klankbord C ommissie (NZO-WKC )
Ter besluitvorming wordt voorgelegd de notitie voor instelling van de NZO WKC .

7.

Voortgang in werkgroepen:
NZO werkgroep Beschermde gebieden, uitwerking visserijmaatregelen:
Bijeenkomst 26 Augustus 2021:
Aan NZO wordt ter vaststelling voorgelegd: het resultaat van de NZO werkgroep met
de gebieden voor oesterherstel en onderzoek in het Friese Front. (Notitie is
bijgevoegd)
NZO werkgroep gebiedspaspoorten
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De werkgroep is niet bijeen geweest. Een werkgroep zal worden aangekondigd met
als onderwerp het gebiedspaspoort voor windparken deel uitmakend van de
routekaart 2030.
NZO werkgroep Doggersbank
De werkgroep is niet bijeen geweest.
NZO werkgroep gaswinning
De werkgroep is op 30 augustus 2021 bijeen geweest. In de vergadering is de
ontwikkeling van de gas productie op de Noordzee en het verbruik van gas in
Nederland aan de orde geweest. Tevens is de case ONE-Dyas N05-A toegelicht en
besproken.
Afgesproken is dat in de werkgroep verder wordt gewerkt aan:
-BBT (best beschikbare technieken bij exploratie en winning);
-inzicht in de reductie van gaswinning in beschermde gebieden;
-gaswinning en het NZA: relatie met het recente IPC C rapport.
8.

Communicatie
Voor het NZO is een beeldmerk opgesteld en een website ontwikkeld. De
vergadering wordt geïnformeerd hierover.

9.

Rondvraag en Sluiting

Aan het einde van de vergadering kunnen presentaties worden gegeven zoals tijdens de
informele NZO bijeenkomst van 25 augustus.


TenneT geeft naar verwachting een korte inhoudelijke presentatie over
netwerk wind op zee.

De volgende vergadering staat gea gendeerd voor vrijdag 24 september 2021.
Om de stukken tijdig te kunnen verspreiden wordt het NZO van woensdag 22 september
verplaatst naar vrijdag 24 september om 10 uur.

Henk Meeldijk
Secretaris
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