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1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden. Eerst wordt er kort
toegelicht dat de voorzitter in overleg is met de visserij sector over de terugkeer naar
het NZO, hierbij wordt ook afgestemd met LNV. Verder wordt er toegelicht dat de het
NZO een nieuwe fase ingaat, de implementatie fase. De voorzitter stelt daarom voor de
bespreekpunten voortaan te voorzien van een samenvattende omschrijving: context van
NZA-afspraken, vraagstelling, eerder overleg en conclusies, proces, etc. Daarnaast
wordt er aangeven dat de kennismakingsgesprekken met alle deelnemers van het NZO
lopen.

2. Terugblik Kameroverleg NZA 27 januari jl. /stemming moties 2 februari jl.
Instemming Tweede Kamer met het Akkoord voor de Noordzee
Vanuit IenW komt er een korte toelichting gegeven op de instemming van de Tweede
Kamer met het Noordzee Akkoord. Het harde werk van de afge lopen twee jaar is
verzilverd, hier wordt waardering over uit gesproken.
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Moties en appreciaties
In de bijlage staan de aangenomen moties omschreven, met appreciatie vanuit het Rijk.
IenW vat samen dat een deel van de aangenomen moties in het Nationaal Waterplan
(NWP) en een deel in het NZO-overleg kunnen worden meegenomen. De voorzitter
onderstreept tot slot dat een volgend belangrijk stadium voor het NZO is aangebroken:
besluitvormend overleg om tot uitvoering van het Akkoord te komen.

3. Proces Programma Noordzee (PNZ)
IenW geeft toelichting. In het NZO van 16 december 2020 is het Programma Noordzee
inhoudelijk besproken. Op dit moment is het Rijk bezig met de afronding. Het proces van
afronding wordt toegelicht. De rijks coördinator benadrukt de mogelijkheden die overleg
biedt. Partijen kunnen heel goed de afspraak maken dat het NZO zich buigt over
wijzigingen van het PNZ en consequenties voor de NZA -afspraken naar aanleiding van
zienswijzen op het Programma Noordzee, mochten die zich voordoen, voordat het Rijk
het Programma Noordzee definitief vaststelt
Dossier Waddenzee
De rijks coördinator legt uit dat het Rijk met stakeholders (o.m. Vogelbescherming
Nederland) de Gebiedsagenda Wadden heeft opgesteld. Er is een gestructureerd
overlegstructuur, o.a. met het Omgevingsberaad Waddengebied. Daarin komt ook het
PNZ, de Routekaart wind op zee, aanlanding, etc. aan bod. Het Rijk heeft zeker oog voor
de dwarsverbanden met het NZO. EZK voegt toe dat afstemming een aandachtspunt is;
daar wordt aan gewerkt. De voorzitter zou daar ook een rol in kunnen spelen door een
gesprek met de voorzitter van het Omgevingsbe raad Waddengebied te voeren.
De voorzitter stelt vast dat het NZO verder geen vragen heeft en goed geïnformeerd is
over de vervolgstappen in het proces van het Programma Noordzee.

4. Proces aanwijzing windenergiegebieden op zee
In het NZO-overleg van 20 januari jl. kondigde het Rijk aan dat op 5 februari 2021 een
bewindsliedenoverleg zou plaatsvinden. Dit overleg is afgelast. IenW geeft een
toelichting op de politieke context van de besluitvorming. IenW schetst vervolgens het
ambtelijk voorstel zoals het op dat moment is voorgenomen om aan de
bewindspersonen voor te leggen ten aanzien van het proces van aanwijzing. Daarin zijn
3 hoofdlijnen onderscheiden, waaraan acties en planning zijn gekoppeld.
1. De staande doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030
Hieruit vloeit de noodzaak van aanvullende windenergiegebieden op zee voort
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2. De ambitie van het kabinet om de 49% CO2-reductie uit te breiden naar 55% in
2030, en daarmee aan te sluiten bij het EU-doel (de versnelling)
Ook deze lijn vergt tijdige aanwijzing, en voorbereiding die in gang wordt gezet.
Opname in het NWP via aanvullend ontwerp is nodig. Gebeurt dat niet, dan is de ambitie
vanwege de lange doorlooptijden niet haalbaar .
3. De ambitie van doorgroei naar plus 27 GW
Geconcludeerd is dat het niet realistisch is om aanwijzing voor deze hoofdlijn te laten
verlopen via aanvullend ontwerp van het NWP. Dit betekent dat hier de route van
partiële herziening wordt gekozen.
De uitwerking van het geschetste proces wordt opgenomen in Hoofdstuk 9 van het
Programma Noordzee dat in maart wordt ingevoegd (zie agendapunt 3). IenW sluit af
met de opmerking dat het geschetste proces gericht is op het doorlopen en doorvoeren
van de ambities wind op zee. De hoofdlijnen met bijbehorende planning zijn op zichzelf
ook ambitieus.
Er wordt besproken welke onderzoeken zullen plaatsvinden, dit gaat voornamelijk over
de cumulatieve effecten van de ontwikkeling, het habitat verlies en de impact op
natuurgebieden. De uitkomsten van de onderzoeken worden in augustus 2021 ver wacht.
De vragen worden meegenomen in het programma overleg MONS.
Verder worden er vragen gesteld over hoe de visserij in dit proces vertegenwoordigd kan
worden. De voorzitter concludeert dat aanwijzing van energiegebieden geen zachte
landing is in het NZO voor de visserijvertegenwoordiging. Het is een punt dat nadere
bespreking vergt, ook in koppeling met de Kottervisie.

5. Communicatie
De voorzitter stelt vast dat de volgende vraag voorligt: hoe gaat het NZO in deze nieuwe
fase van implementatie om met de externe communicatie? Er wordt besproken wat de
nieuwe communicatie lijnen zijn inclusief de verslaglegging. Interview met de voorzitter
in de Telegraaf. Verder wordt er aangegeven dat een interview met de voorzitter in de
Telegraaf is gepubliceerd en dat er een diepte interview met de voorzitter aankomt.

6. Overig
Er wordt een korte update gegeven over de NZA en PBL/klimaat en energieverkenning.
In kern wordt het PBL gevraagd of het in zijn jaarlijkse KEV kan toetsen of de NZA afspraken over gaswinning op zee ‘Parijsproof’ zijn (zie punt 5.10, NZA). Het NZO gaat
nu het formele verzoek aan PBL doen. Zodra het officiële antwoord van het PBL binnen
is, kan de route vervolgd worden.
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Mijlpalen
De secretaris licht toe. In het NZO van 20 januari jl. is afgesproke n dat de secretaris een
nieuw mijlpaaloverzicht opzet, analoog aan dat van najaar 2020. Echter, samen met de
rijkspartijen is geconcludeerd dat met de start van de uitvoeringsfase een
gedetailleerder schema nodig is, dat kan dienen als richtsnoer voor het NZO.
Planning beschermde gebieden, overleg NGO’s- LNV
Het voorstel is om een werkgroep in te stellen die samen met LNV alle risico’s en
invloedfactoren in kaart brengt en de planning monitort. Een werkgroep die formeel
rapporteert aan het NZO, vindt LNV in dit geval een stapje te ver gaan. De voorzitter
beaamt dat het NZO zuinig moet zijn met het instellen van werkgroepen. De ngo’s gaan
graag in op het voorstel van LNV.

Masterclass Noordzee voor aantredende Kamerleden
Stichting De Noordzee is initiatiefnemer. Het voorstel is om de masterclass kort na de
verkiezingen aan nieuwe Kamerleden aan te bieden namens de private NZO -partijen. Zo
blijft het Akkoord op de politieke agenda staan, en krijgen Kamerleden een beeld van
hoe complex de dossiers zijn en hoeve el afstemming tussen belangen nodig is. Het idee
is om per transitie van de driehoek energie -voedsel-natuur een uitleg te geven. Zie de
toelichting in de bijlage

Wetenschappelijk advies Bruinvisbeschermingsplan (BBP)
De secretaris licht toe. Het NZO heeft advies ingewonnen bij de NZO -OWC,
Onafhankelijke Wetenschappelijke Commissie (voormalige KKN). De hoofdvraag: Bevat
het bruinvisbeschermingsplan (LNV) voldoende beschermingsmaatregelen voor de
bruinvis, hierbij rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving als het gaat om
de twee grootste drukfactoren: bijvangst en onderwatergeluid? Het antwoord is 12
februari jl. verspreid (bijlage bij de agenda). Gezien de korte tijdsspanne staat
inhoudelijke bespreking gepland voor de volgende NZO-bijeenkomst op 17 maart a.s.

7. Rondvraag en sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering
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