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Deelnemers

1.

Opening en mededelingen

2.

Terugblik Kameroverleg van 27 januari 2021 over het NZA en de stemming over de
moties op 2 februari 2021. Notulen van het Kameroverleg en de moties worden
bijgevoegd. Betekenis voor het NZO.

3.

Proces Programma Noordzee
Op 16 december 2020 is het NWP Programma Noordzee in het NZO besproken.
Daarna is het Rijk het programma gaan afronden. Het Programma Noordzee is in
procedure richting de ministerraad die het programma naar verwachting op 12
maart behandelt. De zienswijze procedure kan vervolgens op 22 maart aanvangen.
Het Programma Noordzee is bijgevoegd. Het Rijk/IenW geeft toelichting

4.

Proces aanwijzing windgebieden op zee
Op politiek niveau is geen voortgang geboekt. Het bewindslieden overleg van 5
februari is niet doorgegaan. Het Rijk/EZK geeft toelichting.

5.

C ommunicatie

6.

Overig:
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•

NZA en PBL/Klimaat en Energie Verkenning (KEV)
Met het PBL is contact gelegd over de uitvoering van de bepalingen in het NZA ten
aanzien van de KEV. In dit contact heeft het PBL aangegeven geen invulling te
kunnen geven aan de bepalingen in het NZA. Het PBL geeft het signaal af dat het
beter zou zijn als het NZO het verzoek bij een ander bureau zoals bijvoorbeeld TNO
zou neerleggen. Voorstel aan het NZO is een formeel verzoek aan PBL te richten. Na
de formele reactie van PBL kan het NZO bepalen hoe het invulling geeft aan de
bepalingen van het NZA.
NZA bepaling over de relatie met PBL/KEV ter toelichting:
“Door het PBL wordt elk jaar gerapporteerd in de KEV of de doelen in 2030 binnen
bereik komen. De KEV geeft een integraal beeld van waar (voorgenomen) beleid,
afspraken en nationale en internationale ontwikkelingen toe leiden in termen van
broeikasgasemissies. De afspraken in het NZA, met betrekking tot het energie- en
klimaatbeleid, zijn onderdeel van de afspraken waarover PBL rapporteert. Aan het
PBL wordt daarbij specifiek gevraagd te onderzoeken of de afspraken uit het NZA
met betrekking tot gasvraag- en winning, binnen het Nederlandse emissiebudget dat
afgeleid is van het Parijs akkoord, blijft. Partijen hebben voorkeur voor de
beschreven extra variant door het PBL, omdat daarmee dit extra onderzoek
onderdeel wordt van de afgesproken plancyclus in de Klimaatwet.
In bijlage 4 van dit Akkoord zijn de specifieke randvoorwaarden (ToR) geformuleerd,
waaraan partijen vinden dat dit onderzoek ten minste zou moeten voldoen. Over de
toevoeging van deze beoogde variant zal door het NZO met het PBL overleg worden
gevoerd.
Mocht het PBL, die daarin vanwege hun wetenschappelijke onafhankelijkheid een
eigen afweging heeft te maken, geen mogelijkheden zien dit onderzoek als variant
toe te voegen, dan worden in het NZO afspraken gemaakt dit onderzoek door een
ander onafhankelijk bureau te laten verrichten. Binnen enkele maanden na
ondertekening van het NZA zal de opdracht voor bovengenoemde studie worden
verstrekt aan het PBL. Als dat niet lukt dan zal binnen drie maanden na
ondertekening van het Noordzeeakkoord de opdracht worden verstrekt aan een
ander onafhankelijk bureau.”

•

Mijlpalen: In het NZO van januari is besproken dat een nieuw mijlpalen overzicht zal
worden opgesteld. Met het groene licht van de Kamer voor het NZA zijn we in de
implementatiefase gekomen. Het secretariaat zal, met de input van de leden, een
uitvoeringsagenda opstellen. Met verzoek aan de NZO leden om input voor de
uitvoeringsagenda aan te leveren.

•

Masterclass Noordzee voor (nieuwe) Kamerleden: op basis van een eerdere
gedachtewisseling Stichting De Noordzee een conceptvoorstel aangeleverd voor een
Masterclass Noordzee voor (nieuwe) Kamerleden. Het conceptvoorstel is bijgevoegd.
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•

Het wetenschappelijk advies Bruinvisbeschermingsplan: Het wetenschappelijk advies
is opgeleverd en wordt geagendeerd in het NZO van 17 maart 2021. Ter
voorbereiding is de aanbiedingsbrief en het advies bij deze agenda gevoegd.

7.

Rondvraag en Sluiting

De volgende vergadering staat geagendeerd voor 17 maart 2021.

Henk Meeldijk
Secretaris
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