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1. Openingen en mededingen
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Er wordt een
terugmelding gegeven over het gesprek met de KNAW, de uitkomst is dat de KNAW het
NZO gaat ondersteunen met het instellen van een onafhankelijke wetenschappelijke
commissie. Daarnaast wordt er een terugmelding gegeven over overleg met de
Watersport sector over doorvaarbaarheid in toekomstige windparken, dit wordt verder
besproken bij agendapunt 4.2.
2. NZA, OFL-advies governance, rapport Joustra
De deelnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken van het NZA, OFL - advies
en het rapport Joustra, deze liggen bij de Kamer. Vanuit het rijk wordt aangegeven dat
de parlementaire behandeling eind januari zal plaatsvinden.
Moties
Vanuit het rijk wordt er gedeeld dat er twee moties zijn die invloed hebben op het NZA.
Ten eerste een motie inhoudend dat het in beeld brengen van de economische effecten
voorwaarde is om het NZA definitief te maken. Ten tweede, motie inhoudend dat de
discussie over Borkumse Stenen en Friese Front hernomen moet worden. De deelnemers
bespreken de vervolgstappen die de clusters nemen.
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NZA-bepalingen over samenwerkingsrelatie met PBL in het kader van de KEV
(bijlage)
In het NZA is afgesproken dat de rol die aan de gaswinning uit de Noordzee wordt
toebedeeld in lijn moet zijn met de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. Als
eerste stap wordt verkend of PBL in zijn jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning deze
toets kan uitvoeren. Er wordt afgestemd dat in klein comité met EZK verder wordt
gesproken over dit onderwerp.
3. Organisatie NZO en het NZO-secretariaat
De nieuwe voorzitter Mevrouw Dekker heeft de positie aanvaard, per 1 januari 2021. De
Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd hierover. De huidige voorzitter kondigt aan dat
Sybilla Dekker in januari zal beginnen, de deelnemers zijn verheugd met de komst van
Mevrouw Dekker.
4. Programma Noordzee, verkenning aanlanding woz (VAWOZ) en
aanwijzing windenergiegebieden (woz)
Het onderwerp wordt kort geïntroduceerd vanuit EZK . Het traject om zonering van wind
op zee (woz) te realiseren is op stoom. Maar alleen zonering volstaat niet; de energie
moet ook aan land gebracht worden. Daarom is parallel een verkenning aanlanding wind
op zee (VAWOZ) gestart. Daarin wordt onderzocht welke locaties en vormen van
aanlanding geschikt en kansrijk zijn voor de toekomstige windparken.
De Verkenning Aanleiding Wind Op Zee heeft twee periodes. Ten eerste de periode tot
2030 waarbij ook wordt gekeken naar aanlandingsmogelijkheden bij een eventuele
versnelling in offshore wind. Ten tweede de periode 2030-2040.
4.1 Presentatie VAWOZ (zie bijlage)
Algemeen doel van de verkenning is besluitvorming voorbereiden en daartoe
samen met stakeholders relevante issues verzamelen. Tevens is het de
bedoeling is om afspraken te maken met het NZO over het samen optrekken
in de verkenning. De verkenning die nu start is een verdiepingsslag, diverse
stakeholders worden betrokken, onder meer TenneT en Gas unie, alsook
experts.
4.2 Wind op zee
IenW stelde op verzoek van het NZO een stroomschema op van het ‘wind op
zee traject’ (bijlage bij de agenda). Daar wordt ingezoomd op het proces van
het NWP/PNZ inclusief de kavelbesluiten in samenhang met de twee
routekaarten, MONS/WOZEP en de participatie.
Alle clusters hebben hun standpunten over mogelijke aanwijzing van windgebieden
uitgewerkt in een notitie, die als bijlagen bij de agenda zijn gevoegd. IenW heeft in lijn
van de al gemaakte analyse gevraagd om 3 lijnen aan te houden: standpunt individuele
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windgebieden, redeneerlijn voor keuze 27 GW en een langetermijnvisie WOZ. Elk cluste r
een toelichting op het voorstel.
De voorzitter geeft aan dat er op dit moment geen conclusie kan worden getrokken over
de windgebieden, wel kunnen er proces afspraken worden gemaakt voor de volgende
bijeenkomst. Het secretariaat maakt een samenvattend overzicht wat als leidraad voor
de volgende gesprekken kan dienen. De voorzitter geeft aan dat deze vergadering wel
waardevolle input heeft opgeleverd. Volgende keer kunnen verdere stappen worden
gezet op basis van de standpuntennotitie en het stroomschema.
5. Rondvraag en sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering af. De voor zitter wordt
bedankt voor zijn waarnemend voorzitterschap en hoe snel hij dit complexe dossier
heeft opgepakt.
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