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1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Als
nieuw aangetreden voorzitter speekt zij uit zich vereerd te voelen deze positie te mogen
innemen. Na deze introductie stellen de NZO-deelnemers zich in een
kennismakingsronde voor aan de voorzitter. Daarna wordt de leden verzocht eventuele
opmerkingen over verslagen per e-mail door te geven aan de secretaris.
2. NZA, OFL-advies governance NZO, rapport Joustra
Het Akkoord voor de Noordzee (NZA), het OFL-advies Governance NZO en het Joustra
rapport liggen bij de Kamer.
Parlementaire behandeling: nieuw ontstane situatie door aftreden kabinet
Sinds 15 januari jl. is het kabinet demissionair. De voorzitter stelt vast dat het NZO
daardoor te maken heeft met veranderingen in de behandeling van het NZA/OFL -advies
governance/rapport-Joustra (en het Transitiefonds, dat onderdeel is van het geheel).
Het Rijk wordt gevraagd de gang van zaken toe te lichten. De rijks coördinator legt uit
dat het Rijk momenteel twee werkscenario’s opstelt: voor de situatie waarin wel en
waarin niet sprake is van controversieel verklaren. Bij de eerste situatie kan het werk
ongewijzigd door, bij de tweede wordt het werk aangepast. Het Rijk legt uit dat zij het
NZA aanmerkt als een ‘package deal; het is onlosmakelijk verbonden met het Nationaal
Water Programma (NWP) en het Programma Noordzee (PNZ), die beide in ontwikkeling
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zijn en waarin de aanwijzing van windenergiegebieden wordt geregeld. Het voorstel aan
de bewindslieden is om het NWP/PNZ voort te zetten.
Conclusie voorzitter hoofdkoers NZO: onverminderde voortzetting uitvoering
NZA
De voorzitter stelt in deze eerste NZO-vergadering van haar functie dat de koers van het
NZO gericht is op het doorwerken aan de implementatie van het Noordzeeakkoord, en
vraagt of het NZO zich hierin kan vinden. Het Rijk snijdt in dit verband het onderw erp
aan van de governance en stelt voor dat vastgehouden wordt aan de modus van formele
besluitvorming in informeel overleg. De voorzitter bevestigt dit, het hoort bij het
doorgaan met het NZA. De governance zit daaraan vastgeklonken. Er worden
procesafspraken voor vervolg stappen gemaakt.
3. Uitwerking beschermde gebieden (bijlagen)
LNV geeft uitleg. Uit het NZO van 16 december 2020 volgde een verzoek aan het Rijk
om nadere informatie. Er zijn twee stukken gestuurd die LNV toelicht (nazending 18
januari jl.). Bijlage ‘notitie beschermde gebieden’ gaat over de procesafspraken uit het
NZA, die nog uitgewerkt moeten worden. Bijlage ‘beschermde gebieden’ gaat over
concrete afspraken over gebiedsaanwijzing en visserijmaatregelen alsook het Plan van
Aanpak dat het Rijk intern opstelde. Deze bijlage is dan ook ter informatie. Het NZO secretariaat (dat is ondergebracht bij het OFL) gaat de uitwerking van de NZA -afspraken
coördineren, met juni 2021 als deadline.
4. Opvolging NZO 16/12/20 Wind op Zee: stroomsc hema (met ingevulde
kennisbalk) en besluitvormingsproces
Het NZO concludeert dat overeenstemming is bereikt over de uitwerking van de
kennisbalk. In hoofdlijnen is men het eens over de eerste aanpak, inclusief welke
onderzoeken prioriteren. Het Rijk merkt op dat het een momentum is. De basis van de
kennisbalk, dat de lijnen natuur-energie-voedsel omvat, is samen uitgewerkt. Voor
scheepvaart en mijnbouw (en ander meervoudig gebruik) wordt benodigd onderzoek nog
ingevuld. Dat is de volgende exercitie, zodat het plaatje van de ingevulde kennisbalk –
met alle dwarsverbanden – compleet is. De voorzitter merkt het stroomschema aan als
sleutelinstrument voor de uitwerking van Wind op Zee.
EZK, dat nu aanschuift, geeft een toelichting. Deze is aanvullend op de uitl eg over het
controversieel verklaren door de Tweede Kamer (agendapunt 2). Uitgangspunt voor het
proces Wind op Zee was dat het kabinet in maart 2021 een besluit zou nemen over
aanwijzing van windenergiegebieden. Dit om inwerkingstelling van het definitieve
Programma Noordzee voorjaar 2022 te waarborgen. EZK meldt dat op korte termijn een
bewindsliedenoverleg plaatsvindt over de mogelijkheden voor voortgang van het
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Programma Noordzee. Het verdere traject is hiervan afhankelijk. Zodra de uitkomst
bekend is bespreekt het Rijk dit met het NZO.
5. Mijlpalen overzicht
Deze planning is opgezet in 2020; de onderliggende stukken zaten bij de agenda in
september, oktober en november van dat jaar. Actie Het NZO -secretariaat gaat een
nieuwe samenvattende versie opmaken, t.b.v. de eerstvolgende plenaire bijeenkomst.
De voorzitter merkt op dat het instrument voortaan bij elke NZO wordt bijgevoegd.
6. Rondvraag en sluiting
Communicatie
Voor de communicatie wordt een nadere strategie opgezet voor de situatie na het
notaoverleg. Direct na onderhavige vergadering vindt overleg plaats met het
secretariaat/voorzitter en de agendacommissie. Uitkomst wordt aan het NZO voorgelegd
(zie agendapunt 2)
Bijlage over Voordelta van havensector
De secretaris vraagt naar eventuele reacties op het document dat de havensector ter
informatie indiende. Dit gaat over de verplichting van natuurcompensatie voortvloeiend
uit de aanleg van de Maasvlakte-2, in het kader van het project Mainport Ontwikkeling
Rotterdam. Er zijn geen verdere vragen vanuit het NZO.
De voorzitter sluit de vergadering af. Het was de eerste vergadering die de voorzitter in
deze functie voorzat en zij spreekt waardering uit voor de actieve inzet van het NZO. Het
is het doel van de voorzitter om het werk op volle kracht voort te zetten zodat de
uitvoering van het akkoord stap voor stap vorm krijgt. De voorzitter bedankt de
deelnemers hartelijk voor hun bijdrage in deze bijeenkomst, en kijkt uit naar de
volgende bijeenkomst.
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