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1.

Opening en mededelingen (10:00 uur)
 Terugmelding overleg NZO - KNAW op 4 december.
 Terugmelding overleg met het Watersportverbond, recreatieve organisaties op 8
december.

2.

Het Akkoord voor de Noordzee (NZA), het OFL Advies Governance NZO en de
bevinden van de heer Joustra liggen bij de Kamer. (10:10 uur)
Onder dit agenda punt komt onder andere aan de orde:
•
Parlementaire behandeling NZA, Governance Advies en Rapport Joustra in
januari 2021.
•
Met verwijzing naar het VAO visserij op 8 december jl.: Moties over het
Friese Front en de Borkumse stenen, over impact analyse NZA en over de
afwezigheid van de visserij.
•
Opvolging NZA: De NZA bepalingen over de samenwerkingsrelatie met het
PBL, dit in het kader van het KEV.

3.

NZO en zijn secretariaat (10:30 uur)
•
Procedure nieuwe NZO voorzitter.

4.

Programma Noordzee, Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) en aanwijzing
windenergiegebieden (WOZ)
Proces:
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B

Presentatie rijk/EZK over VAWOZ en pressure cooker.
Toelichting besluitvormingsproces, stroomschema (nog aan te leveren).
Vragen en reacties
WOZ
•
Toelichting standpunten partijen op basis van de ingediende positiebepaling.
•
Inhoudelijke behandeling op basis van de in het NZO van 25 november
aangegeven drie lijnen:
o standpunten ten aanzien van individuele gebieden
o een coherente redeneerlijn voor het kiezen van 27 GW (varianten,
combinaties van gebieden. Redeneerlijn experts in drie stappen zoals I)
versnellen, II) schaalsprong en III) later besluit na vergaren aanvullende
informatie.)
o een visie op de lange termijn voor WOZ (i.r.t. visie op hubs, H2,
schaalvergroting. Noordzee samenwerking enz.).
Welke consensus is mogelijk op de verschillende individuele gebieden
om te stoppen in welk mandje (aanwijzen, verder zoeken, laten vallen).

Documenten:
 Programma Noordzee 95% versie (95% versie volgt)
 Aanwijzing windenergiegebieden. Beoordelingsmatrix en achterliggende
informatie is reeds toegestuurd t.b.v. het NZO van 25 november.
5.

Rondvraag en Sluiting
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