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Vergaderplaats

CISCO WEBEX

1.

Opening
Opmerkingen en aanvullingen op het verslag kunnen bij het NZO secretariaat
worden gemeld.
Actie- en conclusielijst uit het NZO verslag van 15 juni 2022 is als bijlage bij de
agenda gevoegd.

2.

Mededelingen / actualiteit
•
Brief van de NZO voorzitter over de financiële middelen van het
Noordzeeakkoord.
•
Financiën NZA -mondeling-: Overzicht totaalpakket van middelen voor de
sanering en verduurzaming van de visserijsector. Presentatie Rijk.
•
Brief van de visserij over meervoudig gebruik windparken.
•
Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over doorvaartbeleid
In aanvulling op de brief van M IenW over doorvaartbeleid.
•
Brief van de natuurorganisaties over het voornemen tot versneld aanboren
van nieuwe gasbronnen in de Noordzee.
•
Brief van de minister van LNV over de visserij.
•
Brief van de staatssecretaris van EZK over gaswinning Noordzee.
•
Scope Partiële Herziening Programma Noordzee 2022-2027 -mondeling-:
Begin juli vond in het Bewindsliedenoverleg besluitvorming plaats over de
algemene scope, richting aan de bandbreedte GW’s.

3.

Staat van de Noordzee: Op 19 juli 2022 zal in een workshop worden gewerkt aan
een opdrachtformulering voor de ‘De staat van de Noordzee’.
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4.

5.

Implementatie NZA, voortgang en mijlpalennotitie

De mijlpalennotitie is geactualiseerd en wordt aan het NZO voorgelegd.
NZO werkgroepen
In de werkgroepen wordt inhoudelijk overlegd en worden concept-conclusies
opgesteld die aan het NZO ter behandeling worden voorgelegd.
1. NZO werkgroep Beschermde gebieden
De werkgroep kwam op 12 juli bijeen. Besproken is een LNV notitie over de
status van de verschillende gebieden op de Noordzee. De notitie wordt nog
verder aangevuld. De notitie kan worden beschouwd als een nul-meting voor het
verder werk. Vanaf september zal met een frequentie van maandelijks de
werkgroep bijeenkomen om de NZA afspraak te implemeneteren om voor
beschermde gebieden van 13,7% naar 15% te komen.
2. NZO werkgroep Energie en Infrastructuur
•
Update Aramis project: de slides zijn ter informatie bijgevoegd.
•
BBT: EZK zet de opdracht ter uitvoering van het onderzoek uit. Een
begeleidingsgroep zal de uitvoering leiden. Voortgang.
•
Seismiek: Er is een begeleidingsgroep gevormd om deel twee van het
onderzoek (naar effecten op zeezoogdieren) vorm te geven. Voortgang.
•
Onderzoek naar gaswinning in de Noordzee onder de bepalingen van
het NZA, gerelateerd aan de binnenlandse consumptie, beschermde
gebieden en COP – Parijs. Het onderzoek wordt, mede als gevolg van de
recente ontwikkelingen zoals onder andere aangegeven in de brief van de
NGO’s en staatssecretaris Vijlbrief, voortvarend opgepakt. In het NZO komen
aan de orde het onderzoeksvoorstel met terms of reference (ToR), de
begeleiding en het uitzetten van het onderzoek.
Gezien de urgentie bij het onderzoek wordt ingezet op NZOconclusies op basis waarvan het onderzoek in de markt kan worden
gezet.
3. NZO werkgroep gebiedspaspoorten: doorvaart en medegebruik
De werkgroep is in afwachting PH PN 2022-2027 niet bijeengeweest. Na de
zomer wordt het werk opgepakt gericht op de implementatie van het NZA.

6.

NZO-WKC
Terugkoppeling van de vergadering van 4 juli.

7.

MONS
Stand van zaken Uitvoeringsbureau programma MONS.
Terugmelding uit de PC van 4 juli 2022.

8.

Communicatie
Overzicht van nieuwsberichten (bijgevoegd).

9.

Rondvraag en sluiting

Henk Meeldijk
NZO Secretaris
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