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1.

Opening
Opmerkingen en aanvullingen op het verslag kunnen bij het NZO secretariaat
worden gemeld.
Actielijst uit het NZO verslag van 22 december 2021 is als bijlage bij de agenda
gevoegd.

2.

Mededelingen
Waaronder:
•
Procedure benoeming NZO leden;
•
Appreciatie Rutte IV coalitie akkoord.
•
De NZO voorzitter zal met de meest betrokken nieuwe bewindspersonen
kennismakingsgesprekken voeren.

3.

Proces Programma Noordzee
Inleiding door het Rijk.
•
Stand van zaken zienswijze procedure Programma Noordzee.
Reactie op ingediende zienswijzen in relatie tot het NZA.
•
Reflectie op het proces van totstandkoming Programma Noordzee.

4.

MONS
Stand van zaken na het MONS programmaoverleg van maandag 17 januari 2022.
Conclusies:
•
Communicatie MONS en NZO blijven gebundeld;
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•
Audit MONS zal plaatsvinden door middel van een toets.
verder:
•
De aanvullende rol van de NZO-WKC bij MONS?
5.

Visserij
•
Voorbereiding van bestuurlijk overleg met de visserij over de
vertegenwoordiging van de sector voedsel en visserij in het NZO.
•
LNV zal een toelichting geven op het Friese Front.

6.

NZA Mijlpalen notitie
•
De mijlpalennotitie is eind 2021 met de NZO partijen besproken. Vanuit alle
sectoren is een reactie ontvangen. De mijlpalennotitie wordt ter vaststelling
aan het NZO aangeboden. De mijlpalennotitie is een levend document dat bij
veranderende omstandigheden of nieuwe inzichten gedurende het jaar wordt
herzien. De mijlpalennotitie vormt een basis voor het NZO werkprogramma.

7.

Energie en infrastructuur / NZO werkgroep:
•
De werkgroep heeft overlegd over een notitie BBT (Best Beschikbare
Technieken). BBT heeft veelal betrekking op bovenwettelijke maatregelen.
BBT is in NZA artikelen (NZA: 4.37, 5.2 en bijlage 5) vastgelegd. De notitie
is gericht op de implementatie van het NZA en bevat een uitwerking van de
relevante NZA artikelen.
De concept notitie is herzien en wordt aan het NZO ter behandeling
voorgelegd.

8.

NZO-WKC
•
De NZO-WKC is op 10 januari in eerste zitting in 2022 bijeen geweest.
Terugmelding.
•
Uitbreiding NZO-WKC met een jonge wetenschapper.
•
Advies NZO-WKC over het Friese Front.
•
Natuurherstel in windparken.

9.

Communicatie

10. Rondvraag en Sluiting

Henk Meeldijk
NZO Secretaris
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