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1. Hierbij zend ik U het advies van onze commissie over de uitvoering van operationele Noordzeetaken, waarom U in Uw brief
van 11 juli 1984 verzocht. Om tot een eensgezind advies te
komen bleek meer studie en overleg nodig dan was geraamd,
waardoor tot mijn spijt enige vertraging is ontstaan.
2. Het advies spreekt voor zichzelf; in hoofdstuk 10 zijn de
aanbevelingen opgenomen.
3. Ik maak u er nog op attent dat een opvallend verschil bestaat tussen de twee belangrijkste aanbevelingen: over de
vorming van een kustwacht en van een hydrografisch instituut* Voor de kustwacht wordt een samenwerkingsorganisatie
aanbevolen, en voor het hydrografisch instituut een samenvoeging die neerkomt op een fusie van (onderdelen van) bestaande diensten. Dit verschil is vrijwel geheel toe te
schrijven aan de achterliggende ministeriële verantwoordelijkheden; die bleken voor de kustwacht aanzienlijk ingewikkelder en gevoeliger - zoals de positie van het justitiële
opsporingsbeleid - dan voor de hydrografie.
4. Niettemin is de commissie van oordeel dat juist op het gebied van de kustwachttaken de nu aanbevolen vorm een eerste
stap kan zijn van een groeiproces. Voor alle betro.
ligt hier een duidelijke uitdaging.
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5» De commissie is er zich van bewust dat voor een verwezenlijking van
haar voorstellen veel nader overleg nodig zal zijn, met name ook
met de betrokken personeelsinstanties* Wellicht ten overvloede merk
ik nog op dat de ambtelijke positie van. onze commissie alsmede de
brede strekking van het haar gevraagde advies haar in deze eerste
fase deden afzien van het zelf voeren van overleg met enigerlei
personeelsinstantie•
6* De commissie verwacht dat haar voorstellen zullen bijdragen tot een
meer doeltreffende en doelmatige uitvoering van operationele Noordzeetaken/ en dat zij niet tot kostenverhogingen zullen leiden* Wel
acht zij het denkbaar dat in de eerste fase van verwezenlijking
enige extra kosten gemaakt moeten worden, met name voor de inrichting van êén landelijk operationeel centrum voor de kustwacht
(waarbij de besparingen uit het opheffen van bestaande afzonderlijke centra nog niet direct merkbaar zijn)• Een nadere studie hiernaar zou, na een eerste standpuntbepaling op regeringsniveau, door
onze commissie kunnen worden uitgevoerd*
7* Met de besluitvorming over onze aanbevelingen wens ik U veel succes.

De voorzitter van de ICONA,
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1.

INLEIDING.

1.1.

Achtergrond en vraagstelling.

1.1.1. De betrokkenheid van de overheid bij de Noordzee is in de
afgelopen jaren duidelijk gegroeid. Nieuwe ontwikkelingen
- vooral op het gebied van scheepvaart, visserij/ energiewinning en milieubeheer - hebben geleid tot uitbreiding
van allerlei operationele taken: meer onderzoek, meer
dienstverlening en meer toezicht op de Noordzee. De uitvoering van die taken is in de praktijk over veel ministeries en diensten gespreid geraakt, vooral als gevolg van
de spreiding van verantwoordelijkheden over verschillende
ministeries.
1.1.2. Groei en spreiding van al die taken leiden langzamerhand
tot de vraag of een meer samenhangende uitvoering ervan
niet beter zou zijn: doeltreffender (met meer resultaat)
en doelmatiger (met minder kosten).! Die vraag is niet
nieuw, in de afgelopen jaren hebben zich hier en daar al
vormen van samenwerking ontwikkeld, maar meestal op onderdelen en vrijblijvend. Begin 1984 heeft een kleine werkgroep uit drie ministeries al eens een eerste verkenning
uitgevoerd naar mogelijkheden voor een meer samenhangende
aanpak: het zogenoemde BUON-rapport.*
1.1.3. Op 11 juli 1984 verzocht de minister van Verkeer en Waterstaat, mede namens haar betrokken collega's, aan de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor Noordzee-aangelegenheden (ICONA) om een onderzoek in te stellen naar 'de
mogelijkheden in ruimste zin van een meer doeltreffende en
meer doelmatige inzet van middelen voor de uitvoering van
de operationele overheidstaken op de Noordzee'.De minister
verzocht om uiterlijk 1 maart 1985 te rapporteren met conclusies en adviezen 'die kunnen dienen als basis voor besluitvorming op regeringsniveau'.**
1.1.4. Met het oog hierop heeft de minister van Justitie aan de
'Permanente Kontaktgroep Opsporingsdiensten Noordzee'
(PKON) verzocht om aan de ICONA een advies te doen toekomen 'voor die aspecten die op haar terrein liggen'.
*

BUON = Beleidsonderzoek Uitvoering Operationele Noordzeetaken.
Voor het BUON-rapport: zie bijlage 1.
** Voor de volledige tekst van de adviesaanvraag: zie bijlage 2.
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1.2.

Aanpak.

1.2.1. De commissie is zich van begin af aan bewust geweest dat
van haar op korte termijn een bruikbaar rapport verwacht
werd over een ingewikkeld onderwerp. Ingewikkeld omdat het
gaat om ongeveer 20 min of meer afzonderlijke diensten/
die onder minstens 7 verschillende ministeries vallen.
1.2.2. De commissie heeft overwogen dat de bruikbaarheid van haar
advies zou kunnen stijgen door in deze fase de bestaande
beleidsverantwoordelijkneden van ministers als uitgangspunt te nemen. Zij heeft daarom besloten zich als ambtelijke commissie vooral te richten op de practische inzet
van operationele middelen/ en de achterliggende verantwoordelijkheden in beginsel te aanvaarden als gegeven.
1.2.3. De commissie was zich bovendien bewust dat de haar gegeven
tijd beperkingen oplegde aan de aanpak.
Zo zou een brede analyse van doelstellingen nuttig kunnen
zijn bij zoveel verschillende diensten met overeenkomnsten
en verwantschappen. Maar de ontwikkeling van een volledig
stelsel van doelstellingen/ taken en middelen zou gemakkelijk ontaarden in tijdrovende discussies waarin feiten/
meningen en wensen van de gevestigde diensten op verwarrende wijze door elkaar gaan lopen. Om een goed inzicht te
verkrijgen in het functioneren van de bestaande diensten
zou bovendien eerst een studie nodig zijn naar eenduidige
informatie over alle kosten en baten die een rol spelen.
1.2.4. In verband met de beperkte mogelijkheden besloot de commissie zelf geen omvangrijke nieuwe studies op te zetten,
maar zoveel mogelijk gebruik te maken van beschikbare gegevens/ rapporten en plannen, aangevuld vanuit eigen informatie en overleg. Centrale vraag was daarbij: hoe zijn
taken en activiteiten op dit moment verdeeld over de verschillende diensten, en hoe zou dat beter - doeltreffender
en doelmatiger - kunnen worden georganiseerd?
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1.2.5. De commissie heeft zich tenslotte laten inspireren door
het tempo waarin veranderingen binnen de ambtelijke organisatie gewoonlijk tot stand komen, waarbij zin en tegenzin - van laag tot hoog - een rol kunnen spelen. Daarom
vond de commissie het belangrijk om een breed ambtelijk
draagvlak te scheppen voor informatie en overleg, met name
door het afleggen van werkbezoeken aan de betrokken diensten. Daarmee zou voorkomen kunnen worden dat een * studeerkamerrapport * ontstaat waarin betrokkenen zich onvoldoende
herkennen.
1.2.6. Samengevat koos de commissie dus als uitgangspunten voor
haar aanpak:
- de bestaande beleidsverantwoordelijkheden van ministers
- een praktische benadering: op basis van beschikbare gegevens, eigen informatie en overleg
- een breed ambtelijk draagvlak.
1.2.7. Voor de uitvoering van het onderzoek werd door de commissie uit haar midden een werkgroep gevormd: de 'Werkgroep
Uitvoering Operationele Noordzeetaken' (WUON). De voorzitter van de commissie, mr. B.W. Biesheuvel, heeft zelf de
leiding van de werkgroep op zich genomen.
1.2.8. De commissie heeft de werkgroep aangespoord om realistisch
èn creatief te werken, en de afhankelijkheid van bestaande
situaties niet voorop te stellen. De commissie was van mening dat de betreffende problematiek meer mogelijkheden in
zich had dan alleen het optutten van de bestaande situatie
- 'model 1984' - met wat ambtelijke cosmetica.
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2.

BEVINDINGEN.

2.1.

Huidige taken en diensten.

2*1.1. De commissie heeft een inventaris gemaakt van alle taken
en diensten die betrekking hebben op de Noordzee. Het betreft niet alleen activiteiten van de rijksoverheid, maar
ook instellingen die geheel of overwegend door de rijksoverheid worden gesubsidieerd.
Hieronder volgt een samenvatting van taken en diensten.
Voor meer uitvoerige informatie wordt verwezen naar de
bundel met beschrijvingen (bijlage 3 ) .
2.1.2. Toezicht en opsporing van strafbare feiten:
a) Algemene politietaak
uitgevoerd door de Rijkspolitie, met bijstand door de
Koninklijke marine.
b) Douanetoezicht
uitgevoerd door de Douane en de Rijkspolitie.
c) Toezicht op de visserij
uitgevoerd door de Koninklijke marine en de Rijkspolitie.
d) Toezicht op het milieu
uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de Rijkspolitie.
e) Toezicht op het scheepvaartverkeer
uitgevoerd door DGSM*- en de Rijkspolitie.
f) Toezicht op de uitrusting van schepen
uitgevoerd door DGSM en de Rijkspolitie.
g) Toezicht op de olie- en gaswinning
uitgevoerd door het Staatstoezicht op de Mijnen.
h) Grensbewaking
uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee en de Douane.
2.1.3. Verkeerstaken;
a) Verkeersordening (w.o. verkeersregeling met walradar)
uitgevoerd door DGSM, met bijstand door de Rijkspolitie.
b) Verkeersonderzoek
uitgevoerd door DGSM.
c) Beloodsing
uitgevoerd door DGSM.
d) Vaarwegmarkering
uitgevoerd door DGSM.
* DGSM = Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken (V&W).
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2.1.4. Waterstaatkundig en milieubeheer;
a) Aanleg en beheer van waterstaatkundige werken
uitgevoerd door of onder toezicht van Rijkswaterstaat.
b) Signalering van vervuiling van het zee-oppervlak
uitgevoerd door Rijkswaterstaat en Rijkspolitie.
c) Bewaking van de kwaliteit van het zeewater
uitgevoerd door Rijkswaterstaat.
d) Rampenbestrijding (w.o. het opruimen van olievervuiling)
uitgevoerd door of onder toezicht van Rijkswaterstaat.
2.1.5. Hydrografie* en wetenschappelijk zee-onderzoek;
a) Hydrografische opneming voor kaartering
uitgevoerd door de Koninklijke marine.
b) Hydrografische opneming voor waterstaatkundig en
milieubeheer
uitgevoerd door Rijkswaterstaat.
c) Vaste hydrografische metingen (via een meetnet)
uitgevoerd door Rijkswaterstaat.
d) Visserij-onderzoek
uitgevoerd door het Rijksinstituut voor visserijonderzoek (RIVO).
e) Wetenschappelijk zee-onderzoek
uitgevoerd door onderzoekinstellingen van overheid, universiteiten en gesubsidieerde stichtingen, gecoördineerd
door de Nederlandse Raad voor Zee-onderzoek.
2.1.6. Algemene taken;
a) Opsporing en redding van personen
gezamenlijk uitgevoerd - in samenwerking met de particuliere reddingsmaatschappijen - en gecoördineerd door
de Koninklijke marine.
b) Openbare radiocummunicatie
verzorgd door het Rijkskuststation 'Scheveningen-Radio•.
2.1.7. Diversen;
a) Hulp aan de visserij
verzorgd door een gesubsidieerde particuliere vereniging
(Hospitaal-kerkschip 'de Hoop').
b) Maritieme opleidingen
verzorgd door een gesubsidieerde instelling (Koninklijk
Onderwijsfonds voor de Zeevaart)
c) Kabellegging in zee
uitgevoerd door de PTT.

* 'Hydrografie' breed opgevat: de beschrijving van zee en zeebodem ten behoeve van alle gebruiksfuncties van de Noordzee.
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2.2.

Gebruik van het huidige materieel.

2.2.1. Naast een inventarisatie van de huidige taken en diensten
heeft de commissie een onderzoek verricht naar het gebruik
van het thans beschikbare materieel: vaartuigen, vliegtuigen en walmiddelen (zoals regionale verkeersposten en landelijke centra). Dat heeft geleid tot een uitvoerig rapport met informatie over aantallen en soorten (een inventarisatie dus)/ de inzetbaarheid, het huidig gebruik en de
mogelijkheden voor verbeterde inzet door combinatie van
taken.
Hieronder volgt een samenvatting van die bevindingen. Voor
meer uitvoerige informatie wordt verwezen naar het rapport
van de betreffende werkgroep (bijlage 4 ) .
2.2.2. Het aantal rijksvaartuigen dat officieel als 'zeegaand' is
geregistreerd bedraagt momenteel 135. Het beheer over deze
vaartuigen is thans gespreid over ongeveer 20 verschillende rijksdiensten* Deze versnippering vindt de commissie
weinig bevorderlijk voor een doeltreffende opbouw en voor
een doelmatig gebruik van deze 'rijksvloot'.
Ongeveer de helft van deze vaartuigen is voor inzet op de
Noordzee van weinig of geen betekenis. Het betreft hier
vaartuigen waarvan de zeegaande kwaliteiten slechts zeer
beperkt zijn. In de practijk moeten zij daarom voor het
overgrote deel worden gerekend tot de 'rijks-binnenvloot',
die buiten dit onderzoek valt.
De werkelijke 'rijks-noordzeevloot' telt dan ruim 65 vaartuigen, met inbegrip van een aantal vaartuigen van stichtingen en instellingen die door de rijksoverheid geheel of
overwegend worden gesubsidieerd. Schepen van de Koninklijke marine - die voor een deel ook civiele taken verrichten
- zijn daarin niet meegeteld, in verband met hun overwegend militaire taak. Ook de twee zeegaande patrouillevaartuigen die in aanbouw zijn voor de Rijkspolitie zijn nog
niet meegerekend.
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2.2.3. Om de doelmatigheid van de voor Noordzeetaken bedoelde
vloot nader te kunnen beoordelen is voor elk vaartuig een
analyse van de 'inzetbaarheid' gemaakt. Dit is gebeurd op
basis van de wettelijke veiligheidsvoorschriften en zogenoemde 'zeegangscriteria'. In de practijk is de inzetbaarheid sterk afhankelijk van de grootte van een vaartuig.
De commissie heeft allereerst vastgesteld dat een vrij
groot aantal vaartuigen een betrekkelijk lage inzetbaarheid heeft. De vloot omvat namelijk veel kleine vaartuigen, die bij operaties op zee nu eenmaal minder mogelijkheden hebben.
2.2.4. De commissie is van mening dat deze situatie te maken
heeft met het bestaan van een groot aantal afzonderlijke
beheerders, die elk beperkte financiële middelen hebben.
Aanschaffingen worden dan, per dienst, verricht binnen de
beperkte eigen financiële ruimte. Dit leidt gemakkelijk
tot de neiging bij afzonderlijke diensten om dan maar genoegen te nemen met kleinere vaartuigen: goedkoper, maar
helaas ook minder inzetbaar. Het kan daardoor zelfs voorkomen dat taken onder bepaalde omstandigheden niet of onvoldoende kunnen worden uitgevoerd.
2.2.5. Behalve de 'inzetbaarheid' heeft de commissie ook voor elk
vaartuig onderzocht wat de 'werkelijke inzet' is, het feitelijk gebruik dus van het betreffende vaartuig. (Hierbij
is uitgegaan van 365 dagen x £ £ uren = 8750 uur als 100%).
De commissie heeft hier vastgesteld dat de 'werkelijke inzet' voor de meeste vaartuigen duidelijk lager is dan de
berekende 'inzetbaarheid'. Voor een aantal gevallen ligt
het verschil zelfs in de orde van enkele tientallen procenten.
2.2.6. De commissie heeft ook nagegaan wat de oorzaken zijn van
deze verschillen. Zij wijst in dit verband allereerst op
twee voor de hand liggende oorzaken: het benodigde onderhoud en de noodzakelijke reisvoorbereidingen. De onderhoudsfactor speelt bij alle schepen - zij het bij het ene
type meer dan bij het andere - een rol. Reisvoorbereidingen eisen vooral tijd bij de grotere schepen, die vaak
langere reizen ondernemen.
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2.2.7.

Een belangrijke beperking is verder dat sommige taken alleen onder bepaalde weersomstandigheden kunnen worden
uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bepaalde hydrografische opnemingswerkzaamheden. Het uitvoerende vaartuig kan dan zelf als platform wel bestand zijn
tegen slechtere weersomstandigheden, maar de vanaf dat
platform uit te voeren werkzaamheden moeten dan toch gestaakt worden. Hierdoor wordt de werkelijke inzet natuurlijk beperkt.

2.2.8. Voor een aantal vaartuigen ligt verder een belangrijke
beperking in de personeelsbezetting: men heeft dan met
name te weinig mogelijkheden om een continu-dienst met
drie ploegen te draaien. Voor de diensten die door hun
taakstelling daartoe verplicht zijn - zoals de politie en
het loodswezen - is een en ander wel geregeld? dat komt
ook tot uiting in hun betrekkelijk hoge inzetcijfers (bij
de politie wordt 'direct beschikbaar zijn' ook als 'inzet' beschouwd). Voor andere diensten blijkt deze zaak
echter moeilijker te liggen.
2.2.9.

Bij dit onderwerp speelt vooral de bestaande rechtspositie van ambtenaren een rol. Deze is vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR), waarin ook de
werk- en rusttijden zijn geregeld. Voor de politie geldt
een bijzondere rechtspositie (evenals voor militairen),
die op dit punt ruimere mogelijkheden biedt. Andere
diensten hanteren verschillende benaderingen, zoals aanpassingen aan het ARAR (bij de rederij van Landbouw en
Visserij),toepassing van een twee-ploegenstelsel (bij
DGSM) en uitbesteding aan particulieren (bij Rijkswaterstaat) .

2.2.10. Het bleek de commissie niet eenvoudig om precies per
schip of scheepstype aan te geven in welke mate elk van
de genoemde oorzaken verantwoordelijk is voor de gebleken
ruimte tussen theoretische inzetbaarheid en werkelijke
inzet. Wel acht de commissie het aannemelijk dat de genoemde oorzaken tezamen het gebleken verschil grotendeels
verklaren. Over wat hieraan te verbeteren valt wil de
commissie hier al enige kanttekeningen maken.
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2*2.11. Voor overheidsdiensten waarvan de taak op zichzelf geen
uitvoering in continu-dienst eist, ligt er de vraag in
hoeverre een meer bedrijfmatige benutting van hun schepen
moet worden nagestreefd* In het bedrijfsleven is het gebruikelijk om de werkelijke inzet - de benuttingsgraad van schepen zo hoog mogelijk op te voeren: zo weinig mogelijk tijd in de haven en zo veel mogelijk tijd op zee.
Daarbij moet wel bedacht worden dat het daar om de transportsector gaat, terwijl de overheidstaken op de Noordzee
een nogal bont pakket vormen van toezicht, dienstverlening en onderzoek. Een meer bedrijfsmatige benutting van
de betrokken schepen dan nu al het geval is, zal in ieder
geval tot betrekkelijk hoge extra personeelskosten leiden. Daar staat als winst tegenover dat de kostbare
scheepscapaciteit meer benut wordt en dat dus met minder
capaciteit - minder schepen - volstaan kan worden* De
commissie meent dat voor dit onderwerp van geval tot geval afweging zal moeten plaatsvinden, op basis van kosten-batenanalyses.*
2.2.12. In dit verband past nog een opmerking over de mogelijkheid van privatisering, met name in de vorm van uitbesteding aan particulieren* Het blijkt dat de toepassing van
uitbesteding .nog niet vanzelf leidt tot een hogere inzet
van schepen. Men is dan weliswaar niet gebonden aan de
regels van de ambtelijke rechtspositie, maar meer vaaruren kosten ook met een particuliere bemanning nu eenmaal
meer geld (met name in de weekends). Een tweede, meer
practisch probleem is dat met een schip dat gevaren wordt
door een geprivatiseerde scheepsbemanning veelal wel ambtelijke 'opstappers' meevaren, bijvoorbeeld voor het specialistische hydrografische meetwerk. In die gevallen
kunnen de beperkende regels van de ambtelijke rechtspositie een rol blijven spelen.

* Ter vergelijking: de benuttingsgraad van veel kostbare departementsgebouwen ligt thans op ongeveer 30%, doordat de betrokken
ambtenaren hun gebouw zelden meer dan 40 uur per week benutten
(een week heeft 7 x 24 = 168 uren). Kennelijk is de afweging
daar uitgevallen in de richting van één dagploeg.
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2.2.13. De commissie is van mening dat er nog een geheel andere
mogelijkheid is om het gebruik en daarmee de doelmatigheid te verhogen: niet door meer vaaruren te boeken, maar
door gecombineerde uitvoering van verschillende taken. Om
de mogelijkheden daarvoor aan te geven heeft de commissie
onderzocht in hoeverre schepen geschikt zijn (of geschikt
zijn te maken) om ook andere taken uit te voeren dan
waarvoor zij bedoeld zijn. De resultaten daarvan - per
afzonderlijk taakgebied - zijn opgenomen in het rapport
van de betreffende werkgroep (bijlage 4). Samengevat komt
het er op neer dat er een aantal interessante mogelijkheden bestaat voor gecombineerde uitvoering van taken, met
name voor patrouillevaartuigen en hydrografische vaartuigen.
2.2.14. De commissie wijst er wel op dat het combineren van taken
ook weer zijn beperkingen kent. Immers: een schip dat gedurende een bepaalde periode 'vrij' is van de eigen taak,
is dan niet altijd daadwerkelijk beschikbaar voor een andere taak. Een en ander is afhankelijk van de plaats waar
het zich bevindt, het tijdstip en de duur van de beschikbare ruimte alsmede de beschikbaarheid van specialistisch
personeel dat moet meevaren. De commissie meent dat gecombineerde taakuitvoering vooral winst kan opleveren
wanneer het gaat om vaartochten met gecombineerde opdrachten, die als zodanig worden gepland en voorbereid.
2.2.15. De commissie heeft vastgesteld dat er thans plannen bestaan voor de vervanging van een aantal schepen door
nieuwbouw:
- een hydrografisch opnemingsvaartuig voor Rijkswaterstaat; aanschafkosten ongeveer 15 min. gulden
- een vaartuig voor zee-onderzoek, voor het NIOZ* (begroting ministerie van Onderwijs en Wetenschappen); aanschaf kosten ongeveer 30 min. gulden
- een vaartuig voor verkeersregeling, voor DGSM; aanschaf kosten ongeveer 2 min. gulden
- een vaartuig voor visserij-onderzoek, voor het ministerie van Landbouw en Visserij; aanschafkosten ongeveer
30 min. gulden.
De commissie acht het mogelijk dat uit nadere studie zal
blijken dat deze plannen kunnen worden gewijzigd, wanneer
gecombineerde taakuitvoering wordt toegepast.

* NIOZ= Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.
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2.2.16. Wat betreft het vliegend materieel voor Noordzeetaken
heeft een interdepartementale werkgroep - van Verkeer en
Waterstaat, Justitie, en Financiën - in april 1985 een
nota opgesteld; deze werkgroep opereerde in het kader van
de PKON. De nota omvat de beoordeling van een tweetal
vliegtuigtypen, ter vervanging van het inmiddels verouderde toestel dat thans door Rijkswaterstaat op doorlopende basis gehuurd wordt. Over de keuze tussen de beoordeelde toestellen kwam de werkgroep niet tot eensgezinde
uitspraken, evenmin als over de wijze van verwerving,
over de termijn waarop verwerving moet plaatsvinden en
over de dienst aan wie het operationele beheer moet worden toevertrouwd. Voor meer informatie wordt verwezen
naar de betreffende nota (bijlage 6 ) .
2.2.17. De genoemde werkgroep is bij de samenstelling van haar
nota over vliegend materieel duidelijk uitgegaan van de
bestaande samenwerking en het takenpakket dat daarin
thans is ondergebracht. De commissie is echter van mening
dat ook taken op het gebied van redding en hydrografie
betrokken moeten worden in het beraad over nieuw vliegend
materieel voor Noordzee-taken. Later in dit advies wordt
hierop nog teruggekomen.
2.2.18. Het overige vliegend materieel dat kan worden ingezet
voor civiele Noordzeetaken is materieel waarvan de hoofdtaak elders ligt: vliegtuigen en helicopters van Defensie
(militaire hoofdtaak) en van de Rijkspolitie (hoofdtaak
boven land). Om die reden zijn zij in het kader van dit
advies niet beoordeeld op hun verhouding tussen inzetbaarheid en inzet. Wel is de commissie van mening dat zowel hun geschiktheid als hun beschikbaarheid - met name
voor reddingsoperaties - thans aan een aantal beperkingen
onderhevig is die nadere aandacht verdienen.
2.2.19. Wat betreft de walmiddelen gaat het om twee groepen:
- plaats- en regiogebonden middelen, zoals regionale
meldkamers, regionale en lokale verkeersposten, meetplatforms, lichttorens, enzovoort
- landelijke centra, met name het Berichtencentrum Noordzee van de Rijkspolitie te Driebergen, het Reddingscoordinatiecentrum op het marinevliegkamp Valkenburg, het
Rampencentrum van Rijkswaterstaat in Rijswijk, het Controle- en informatiecentrum van Rijkswaterstaat in Hoek
van Holland, en het Rijkskuststation Scheveningen-Radio
in IJmuiden.
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2.2.20. Voor de walmiddelen acht de commissie zeker mogelijkheden
aanwezig voor combinatie van activiteiten. Met name geldt
dit voor de verschillende landelijke centra, al dan niet
met hun regio- en plaatsgebonden middelen. Of en in hoeverre een combinatie van walmiddelen doeltreffend en
doelmatig kan zijn/ is uiteraard afhankelijk van de, te
kiezen organisatiestructuur, de verwevenheid met de betrokken landdiensten en de spreiding van deskundigheid
over het personeel. Deze zaken komen in volgende hoofdstukken van dit advies nader aan de orde.
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2.3.

Functioneren van de huidige organisatie.

2.3.1. In het vorige deelhoofdstuk

is een samenvatting gegeven

van de bevindingen over het gebruik van het huidige materieel. Voor een goede beoordeling van de bestaande situatie is het van belang om ook

inzicht te hebben in het

functioneren van de organisatie voor operationele Noordzeetaken. Zoals al uit de inventaris van taken en diensten
bleek, kan er niet gesproken worden van één samenhangende
organisatie voor het geheel van operationele taken, maar
van een historisch gegroeide spreiding van taken en diensten.
2.3.2. Om inzicht te krijgen in het functioneren daarvan heeft de
commissie - via verkregen informatie en afgelegde werkbezoeken - een verkenning verricht naar mogelijke knelpunten
en vraagpunten in de organisate van Noordzeetaken. Hieronder volgt een selectie uit de resultaten daarvan. Voor
meer uitvoerige informatie wordt verwezen naar het rapport
van de betreffende werkgroep (bijlage 5 ) .
2.3.3. Toezicht en opsporing van strafbare feiten;
a) Er is behoefte aan een samenhangend plan van aanpak
voor toezicht en opsporing inzake Noordzee-delicten. De
onlangs opgestelde zogenoemde controleplannen voor verschillende soorten delicten - visserijdelicten, verkeersdelicten, enzovoort - bevatten instructies en procedures voor ambtenaren die met deze delicten in aanraking komen. Een en ander moet nog worden aangevuld met
een planmatige aanpak: wie doet wat, waar en wanneer.
Een dergelijke samenhangende aanpak wordt bemoeilijkt
doordat hierbij zoveel verschillende diensten en instanties betrokken zijn.
b) Er is sprake van een toenemende behoefte aan toezicht
op de olie- en gaswinning op zee, niet alleen op de
platforms zelf maar ook in de vorm van min of meer regelmatige patrouilles met het oog op incidenten en ongevallen .
c) Er is, in het kader van het Europese visserijbeleid,
behoefte aan een intensiever toezicht op de visserij.
De huidige opzet van de visserijcontröle kan hierin onvoldoende voorzien.
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d) De toenemende regelgeving voor het Noordzeemilieu
vraagt om een intensiever toezicht, met name vanuit de
lucht en met moderne waarnemingstechnieken.
2.3.4. Verkeerataken:
a) Toenemende mijnbouwactiviteiten leiden tot meer spanningen met het scheepvaartverkeer. Hiervoor zijn/ per
geval, samenhangende maatregelen nodig die in de huidige organisatie soms moeilijk tot stand komen.
b) Onderzoek en analyse van ongevallen op de Noordzee gebeuren vaak nog onvolledig, mede door onvoldoende samenwerking tussen de betrokken diensten.
w
2.3.5. Redding en rampenbestrijding;
a) Bij reddingsoperaties is het in te zetten marinematerieel aan een aantal beperkingen onderhevig. Deze houden verband met aard en locatie van het materieel en de
beschikbaarheid van personeel.
b) Beschikbaarheid en inzet van reddingsmaterieel bij incidenten van grotere omvang - bijvoorbeeld een ongeval
met een veerboot - zijn nog onvoldoende geregeld. (Dit
onderwerp is inmiddels wel in studie).
c) Bij incidenten van grotere omvang kan onduidelijkheid
ontstaan over leiding en coördinatie. Voor specifieke
reddingsoperaties is er het coördinatiecentrum op Valkenburg, en voor milieurampen het rampencentrum bij
Rijkswaterstaat. Bij grotere incidenten kan het echter
gelijktijdig gaan om redding, scheepvaartmaatregelen,
milieumaatregelen en justitieel optreden. Hiervoor ontbreekt thans een kader voor samenhangende besluitvorming.
2.3.6

Waterstaatkundig en milieubeheer:
a) Door grotere diepgang van schepen is de speling in de
vaargeulen kleiner. Aan de hogere eisen die dit stelt
aan hydrografische metingen kan thans onvoldoende worden voldaan,
b De capaciteit voor de bestrijding van oppervlaktevervuiling (olie-opruiming) is thans onvoldoende te achten.

2.3.7. Hydrografie en wetenschappelijk onderzoek:
a) De waterstaatkundige verkenning van de Noordzee verloopt te traag, als gevolg van een tekort aan hydrografische meetcapaciteit.
b) Er is een tekort aan hydrografische opnemingscapaciteit
voor kaartering.
c) Er is behoefte aan meer op het beleid gericht milieuonderzoek, vanuit een samenhangende prioriteitstelling.
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d) Het Europese visserijbeleid vraagt om meer onafhankelijk, door de overheid uitgevoerd visserij-onderzoek.
e) Bestaande plannen om het operationele visserij-onderzoek te combineren met de visserij-hulp stuiten op
practische bezwaren, doordat de verschillende taken
operationeel moeilijk te verenigen zijn.
f) Voor diensten en onderzoekinstellingen liggen er mogelijkheden om meer gebruik te maken van eikaars operationele capaciteit. Thans ontbreekt hiervoor een vast
overlegkader.
2.3.8. Algemeen:
a) Voor de verschillende operationele Noordzeetaken bestaan afzonderlijke centra voor informatie en actie;
wie als eerste een melding krijgt begint zonodig met
actie en informeert anderen; er is echter geen centrale
besluitvorming•
b) Er bestaat ook geen samenhangende prioriteitstelling
bij uiteenlopende belangen. Er is wel sprake van overleg en samenwerking op onderdelen, maar in de meeste
gevallen is dat vrijblijvend van aard.
c) Het Berichtencentrum Noordzee van de Rijkspolitie fungeert niet als centrum voor alle operationele berichten
over de Noordzee, doch hoofdzakelijk voor justitiële
zaken. De meeste diensten onderhouden elk hun eigen
verbindingen met andere diensten.
d) Het gebruik van een *multi-purpose• vliegtuig voor gezamenlijke uitvoering van Noordzeetaken - voorzover dat
nu al gebeurt - vraagt om een operationeel beheer dat
recht doet aan die gezamenlijkheid.
e) Aan defensiezijde wordt beschikt over een groot aantal
militaire middelen die ook goed bruikbaar zijn voor
verschillende civiele taken. Bijstand van defensiewege
is echter afhankelijk van de primaire defensietaak,
waarbij ook eventuele kostenverrekening een rol kan
spelen.
f) In het algemeen bestaat er bij het personeel een sterke
betrokkenheid op de eigen dienst, waardoor het inroepen
van bijstand uit andere diensten niet wordt bevorderd.
g) Privatisering - met name in de vorm van uitbesteding vereist aan overheidszijde de instelling of uitbreiding
van een controle-apparaat voor het toezicht op de door
particulieren uitgevoerde werken. Hierdoor wordt de te
behalen winst negatief beïnvloed.
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3.

ONTWIKKELINGEN.

3.1.

Gebruiksfuncties en technologie.

3.1.1. Het ligt voor de hand om het operationeel optreden van de
overheid op de Noordzee goed af te stemmen op verwachtbare
ontwikkelingen. In veel gevallen worden die bepaald door
nieuwe technologie, maar ook kunnen economische en maatschappelijke factoren een rol spelen. Hieronder volgt voor
een aantal gebruiksfuncties van de Noordzee een korte aanduiding van verwachtbare ontwikkelingen en hun gevolgen
voor de operationele overheidstaken op de Noordzee.
3.1.2. Voor de scheepvaart geldt dat de toekomstige aard en omvang in belangrijke mate bepaald worden door de economische groei, de beschikbaarheid van grondstoffen en energie, de wereldvoedselsituatie en de internationale verhoudingen. Bovendien speelt de transporttechnologie - zoals
de ontwikkeling van containervervoer - een rol.
De laatste jaren is wereldwijd de vraag naar scheepsruimte
afgenomen. Sinds kort is weer een grotere vraag merkbaar,
dankzij de zich herstellende economie. Deze opleving zal
zich naar verwachting doorzetten, maar algemeen wordt aangenomen dat een opzienbarende groei als in de zestiger jaren niet te verwachten is.
Wel is er sprake van een duidelijk streven naar meer rendabele vormen van zeetransport, wat o.m. tot uiting komt
in grotere en dieperstekende schepen. In verband hiermee
worden de Nederlandse zeehavens (verder) geschikt gemaakt
voor de ontvangst van dergelijke schepen. Hiertoe worden
op de Noordzee vaargeulen en vaarroutes verbeterd: door
het aanpassen en verdiepen van de geulen en door een meer
intensieve begeleiding van grotere schepen. Een en ander
betekent een grotere inspanning aan zowel hydrografisch
onderzoek als de verkeersregeling op de Noordzee.
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3.1.3. Voor de ontwikkeling van de visserij - waarmee hier bedoeld wordt de beroepszeevisserij - is het onlangs tot
stand gekomen Europese visserijbeleid van groot belang.
Een samenstel van vangstbeperkende maatregelen moet ertoe
leiden dat de verschillende visbestanden worden beschermd
tegen uitputting door een te intensieve bevissing. De
Europese Commissie heeft inmiddels voorschriften gegeven
en regelingen getroffen om de naleving daarvan te waarborgen. Dit betekent dat de Nederlandse overheid verplicht is
om de controle op de zeevisserij in de Nederlandse visserij zSne te intensiveren. Die controle zal zich voor een
belangrijk deel op of boven zee blijven afspelen, met name
waar het gaat om vissen in verboden gebieden of met verboden vistuig.
3.1.4. Voor de olie- en gaswinning geldt dat bij het begin van
1985 voor ruim 20 blokken of delen van het Nederlandse
deel van het continentale plat winningsvergunningen waren
afgegeven. In de meeste blokken bevinden zich inmiddels
productieplatforms: 36 in totaal, terwijl er nog 10 in
aanbouw zijn. Voor de periode tot 1990 moet worden gerekend op een mogelijke verdubbeling van het aantal. De
daarmee samenhangende investeringen bedragen voor de betrokken maatschappijen vele miljarden guldens.
De groei in deze gebruiksfunctie zal zich waarschijnlijk
nog verder doorzetten. Dit heeft duidelijk gevolgen voor
andere gebruiksfuncties. Vooral de scheepvaart zal een
toenemende hinder ondervinden omdat de nieuwe installaties
voor een belangrijk deel in gebieden met intensief scheepvaartverkeer komen. Ook de beroepsvisserij en militaire
activiteiten zullen, zij het in mindere mate, een toenemende hinder ervaren. Daarnaast vragen de mogelijke gevolgen voor het milieu - met name in geval van ongelukken steeds meer aandacht• Ook de bescherming van de kostbare
installaties tegen illegale acties vraagt om een meer gerichte surveillance. Een en ander betekent een grotere inspanning aan onderzoek, meer verkeersregeling, alsmede intensivering van toezicht en opsporing.

3-3

3.1.5. In het verlengde van het vorige punt ligt het gebruik van
buisleidingen voor olie en gas. Op dit gebied is er sprake
van een opmerkelijke groei: begin 1981 was ongeveer 400 km
aan buisleidingen in de Noordzee aanwezig/ begin 1985 750
km en thans wordt gewerkt aan ongeveer 20 projecten, waardoor eind 1987 de totale lengte op ruim 1250 km komt. In
de daaropvolgende jaren is de ontwikkeling mogelijk van
ongeveer 25 thans bekende voorkomens van olie en gas,
waarvoor opnieuw enkele honderden kilometers buisleiding
nodig zijn. Deze groei kan voor beheersinstanties bij de
overheid een toenemende behoefte aan onderbouwend onderzoek inhouden.
3.1.6. Voor de winning van bodemmaterialen (zand en grind) zijn
nieuwe ontwikkelingen te verwachten. Met name wanneer
voorgestelde kustuitbreidingen plaatsvinden - zoals het
slufterplan voor de berging van baggerspecie en het planWaterman - mag gerekend worden op een explosieve ontwikkeling in de behoefte aan zeezand. Grindwinning heeft op het
Nederlands deel van het continentale plat nog niet plaatsgevonden. De - beperkte - voorraden zijn al wel in kaart
gebracht en lijken aantrekkelijk voor toepassingen in de
offshore.
3.1.7. De inbreng van stoffen in zee - verontreiniging van de zee
door het lozen, dumpen en verbranden van afvalstoffen raakt steeds meer onderworpen aan regels en verboden. Internationale verdragen en daarop gebaseerde nationale wetgeving zijn er op gericht om de vervuiling van de Noordzee
steeds verder terug te dringen. Dit betekent wel een toenemende behoefte aan een effectieve controle op mogelijke
overtreders* Op de Noordzee zal deze zich met name moeten
(blijven) richten op het dumpen en verbranden van naar zee
gebrachte stoffen en op de zogenoemde operationele verontreinigingen vanaf schepen en platforms. Verwacht mag worden dat met het beschikbaar zijn van havenontvangstinstallaties het verschijnsel van illegale lozingen zeker niet
tot het verleden gaat behoren. Een bijzonder probleem
vormt hierbij de identificatie van overtreders, waarvoor
nieuwe technologie in ontwikkeling is.
Behalve een goede controle op mogelijke overtreders zal
ook een doorlopende 'monitoring' van de waterkwaliteit van
belang blijven. De gekozen uitgangspunten voor het milieubeleid verplichten tot in de verre toekomst tot het bewaken van de waterkwaliteit, die ook beïnvloed wordt door
lozingen vanaf het land (rivieren en gemalen), door 'natuurlijke inworp' en via de atmosfeer.
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Tenslotte zal voor het geval van grotere verontreinigingen van het wateroppervlak voldoende moderne 'opruimcapaciteit' nodig blijven. Bij incidenten en ongevallen moet
deze snel en doeltreffend kunnen werken, met de meest moderne middelen.
Samengevat: het verder terugdringen van de vervuilingsgraad van de Noordzee vraagt in de toekomst om meer en
technologisch moderne capaciteit op het gebied van de
controle op mogelijke overtreders, de bewaking van de waterkwaliteit en de opruiming van verontreiniging.
3.1.8. Het wetenschappelijk zee-onderzoek heeft een eigen, meer
op de (middel)lange termijn gerichte functie voor het
Noordzeebeleid. Het onderscheidt zich van het gerichte
beleidsonderbouwende onderzoek doordat het de achtergrondkennis levert die nodig is voor het begrijpen van de
processen die zich in en om het zeemilieu afspelen. Ondanks de tot nu toe geleverde onderzoekinspanning bestaan
er nog grote gaten in de kennis over de Noordzee. Daarom
is een voortgaande groei van het wetenschappelijk onderzoek te verwachten, met name onderzoek dat gericht is op
de Noordzee als samenhangend eco-systeem. Kennis daarvan
is onmisbaar voor een goed beheer van de Noordzee. Een en
ander betekent een toenemende behoefte aan wetenschappelijk zee-onderzoek, waarbij bundeling van deel-activiteiten belangrijk is om tot een samenhangend inzicht te komen.
3.1.9. Verschillende technologische ontwikkelingen zijn op korte
of langere termijn van belang voor de uitvoering van operationele taken op de Noordzee. Nieuwe technologie op het
gebied van waarneming (zoals 'remote sensing') en informatieverwerking zal de overheid in staat stellen haar
operationele taken op en boven de Noordzee doeltreffender
en doelmatiger te verrichten. Het zal mogelijk worden om
waarnemingen te verrichten en toezicht uit te oefenen
waarbij omvang, bereik en kwaliteit beduidend hoger komen
te liggen dan thans. Deze ontwikkelingen stellen nieuwe
eisen op het gebied van inzet en organisatie, waarbij aan
gemeenschappelijk gebruik van kostbare middelen moeilijk
te ontkomen valt.
3.1.10. Bijzondere aandacht verdienen de ontwikkelingen op het
gebied van de communicatie-technologie, vooral waar het
gaat om maritieme toepassingen. Zo zal het toenemende gebruik van maritieme communicatie-satellieten tot verdere
technische en organisatorische wijzigingen leiden in opzet en verloop van de maritieme communicatie.
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3.1.11. Wat betreft de ontwikkeling van vaartuigen valt een toenemende

standaardisering

verbreding
toekomst

te constateren, en daarmee een

van de gebruiksmogelijkheden. Dit
leiden

tot

een

grotere

zal in de

uitwisselbaarheid

van

schepen tussen operationele diensten en taken. Ook voor
de uitrusting van schepen zijn op verschillende terreinen
technieken in ontwikkeling - zoals verwisselbare containers met onderzoek-apparatuur

- die het mogelijk maken

tot een bredere inzet van schepen te komen.
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3.2.

Organisatie in andere landen.

3.2.1. De ontwikkeling van operationele overheidstaken op zee
laat zich goed illustreren door de organisatievormen in
andere landen. In verschillende landen is, eveneens op basis van groei en spreiding van taken, gezocht naar vormen
die bundeling en samenwerking mogelijk maken en toch recht
doen aan verschillende ministeriële verantwoordelijkheden.
3.2.2. De commissie heeft daarom een overzicht samengesteld van
organisatievormen zoals die thans bestaan in de Verenigde
Staten (USA), Canada, Engeland, Ierland, IJsland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, West-Duitsland, België, Frankrijk, Portugal, Spanje en Japan. De resultaten van deze
inventarisatie zijn bijeengebracht in een apart rapport
(bijlage 6). Hieronder volgt een korte samenvatting.
3.2.3. De verzamelde gegevens laten voor de onderzochte landen
een grote verscheidenheid aan organisatie zien. In het algemeen zijn twee (uiterste) vormen te onderscheiden:
- een kustwachtorganisatie, met een brede verzameling van
deeltaken
- een min of meer 'verkokerde' organisatie, waarbij diverse ministeries apart opereren, elk met eigen diensten.
Bij de beoordeling moet wel bedacht worden dat verschillende organisatievormen mede bepaald zijn door historische
en geografische factoren.
3.2.4. Voor enkele belangrijke taakgroepen is het beeld als
volgt:
- Jto^z^cht^eii £p£poring_ (Jl^tak&n^j
. betrokken in een kustwachtorganisatie: USA (gedeeltelijk), IJsland, Noorwegen, Zweden, Japan
. uitgevoerd door marine en/of luchtmacht: Canada, Engeland, Ierland, Denemarken, Portugal, Spanje
. uitgevoerd door betrokken vakdepartement(en): USA (gedeeltelijk) , West-Duitsland, België, Frankrijk
- £,e2ei,^£g_eil £°ez^chj:_s£hejep_vaarj:v_er_keer:
. betrokken in een kustwachtorganisatie: USA, Canada,
IJsland, Noorwegen, Zweden, Japan
. uitgevoerd door marine en/of luchtmacht: Ierland,
Canada, Frankrijk, Portugal
. uitgevoerd door betrokken vakdepartement(en): Engeland, Ierland, West-Duitsland, België, Spanje
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- £eddjLng_:
. betrokken in een kustwachtorganisatie: USA, Canada,
IJsland, Noorwegen, Zweden, Japan
. uitgevoerd door marine en/of luchtmacht: Engeland,
Ierland, Denemarken, België, Portugal, Spanje
. uitgevoerd door betrokken vakdepartement(en): België,
Frankrijk
. (mede) uitgevoerd door particuliere organisatie: Engeland, IJsland, West-Duitsland
- j2ydko_gr_afie_:
. betrokken in een kustwachtorganisatie: IJsland
. uitgevoerd door marine: Engeland, Zweden, Spanje
. uitgevoerd door betrokken vakdepartement(en), al of
niet gecombineerd in een hydrografisch instituut: USA,
Canada, Ierland, Noorwegen, Denemarken, West-Duitsland, België, Frankrijk, Portugal, Japan
3.2.5. Overziet men de buitenlandse organisatievormen wat nader,
dan valt op dat 'verstrengeling' van verantwoordelijkheden
dikwijls voorkomt: om practische redenen is de uitvoering
van bepaalde taken dan toevertrouwd aan diensten van andere ministeries dan het ministerie waar de beleidsverantwoordelijkheid berust.
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4.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR SAMENWERKING.

4.1. Om te komen tot voorstellen voor een meer doeltreffende en
meer doelmatige inzet van middelen, beschikte de commissie
inmiddels over het volgende:
- het rapport van een eerder uitgevoerd oriënterend beleidsonderzoek over de uitvoering van operationele Noordzeetaken, het zogenoemde BUON-rapport
- het advies van de Permanente Kontaktgroep Opsporingsdiensten Noordzee, het zogenoemde PKON-advies
- de resultaten van een door de commissie zelf uitgevoerd
onderzoek
naar
het
gebruik
van
materieel
voor
Noordzeetaken
- een interdepartementale nota over de inzet van vliegend
materieel voor Noordzeetaken
- de resultaten van een door de commissie zelf uitgevoerde
verkenning over de organisatie van Noordzeetaken
- een overzicht van verwachtbare ontwikkelingen van gebruiksfuncties en technologie
- een overzicht van buitenlandse organisatievormen voor
overheidstaken op zee.
Hieronder volgt eerst nog een samenvatting van al deze informatie.
4.2. In het voorjaar van 1984 werd vanuit drie ministeries Verkeer en Waterstaat, Justitie en Financiën - een oriënterend onderzoek verricht over de uitvoering van operationele
overheidstaken op de Noordzee. Het rapport bevat onder meer
een inventarisatie en analyse van de bestaande situatie •model 1984* - en een korte schets van toekomstige ontwikkelingen en hun gevolgen. Tenslotte wordt een aantal denkbare
organisatiemodellen gepresenteerd, die elk een zekere mate
van bundeling van taken inhouden:
- ^o^^gejr^chte^ bwd&ling van taken_, bijvoorbeeld de bundels
•toezicht en opsporing', 'dienstverlening' en 'onderzoek' .
- jséii u.itvoerende_ Noordzeedienst: de operationele uitvoering
van de verschillende departementale taken ligt daarbij in
êën hand, terwijl de bestaande ministeriële verantwoordelijkheden onveranderd blijven; hiervoor is dan een goede
interdepartementale besluitvorming nodig
- ^ntegjraa^ model^: eveneens ëên Noordzeedienst, maar nu op
basis van het bijeenbrengen van alle bestaande verantwoordelijkheden binnen één - bestaand of nieuw - ministerie.
Het rapport volstaat met de presentatie van deze modellen van elk worden voor- en nadelen kort aangegeven - zonder een
voorkeur uit te spreken. Voor meer informatie wordt verwezen
naar het volledige BUON-rapport (bijlage 2 ) .
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4.3. Het advies van de PKON werd in januari 1985 uitgebracht aan
de ICONA en betreft de bundeling van taken op het gebied van
'toezicht en opsporing'/ de zogenoemde T-taken. Een belangrijke uitgangsstelling in het advies is dat - hoe de uitvoering van de T-taken ook wordt georganiseerd - aan de volgende twee voorwaarden moet worden voldaan:
- de verbindingen met het opsporings- en vervolgingsapparaat
te land en het internationale opsporingsapparaat dienen te
zijn gegarandeerd
- het primaat van het bevoegde gezag - zowel justitieel als
bestuurlijk - dient te zijn gegarandeerd.
Vervolgens worden in het advies twee 'opties' gepresenteerd/
die beide neerkomen op een bundeling van T-taken: de algemene politietaak (T-1) plus bijzondere politietaken (T-2) zoals die nu in een aantal gevallen worden uitgevoerd door
bijzondere opsporingsdiensten van andere ministeries. De
twee opties verschillen alleen in de mate waarin onderscheid
wordt gemaakt tussen de territoriale wateren en daarbuiten.
Het advies vermeldt geen voorkeur/ en geeft ook geen aanduiding door wie - welke dienst of combinatie van diensten - de
gebundelde T-taken zouden moeten worden uitgevoerd.
In ieder geval is de PKON van mening dat de invulling van de
algemene politietaak (T-1) binnen de territoriale wateren
(dat wordt 12 mijl) thans noodzakelijk is, met name als gevolg van de toegenomen intensiteit van het gebruik van kustwateren en de toegenomen regelgeving daarvoor. Buiten de
territoriale wateren zou volstaan kunnen worden met 'model
1984': alleen optreden bij incidenten/ waarbij afspraken nodig zijn (zoals over militaire bijstand door de marine).
In het PKON-advies wordt ook nog voorgesteld om de bestuurlijke gezagscomponent over de politie - de 'burgemeestersfunctie' - in te vullen, wat tot op heden nog niet is gebeurd. Hiertoe worden enkele varianten aangedragen, maar de
PKON is hierover nog niet tot een advies kunnen komen.
Het PKON-advies besteedt alleen aandacht aan de T-takenj relaties met andere overheidstaken op de Noordzee komen in het
advies niet ter sprake. Voor de volledige tekst van het
PKON-advies wordt verwezen naar bijlage 8.
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4.4. Het door de commissie uitgevoerde onderzoek naar het gebruik
van materieel voor Noordzeetaken leidde tot conclusies alss
- het huidige bestand van rijksvaartuigen voor de Noordzee
is nu verdeeld over ongeveer 20 verschillende beheerders/
wat de doelmatigheid niet ten goede komt; er zijn betrekkelijk veel kleine vaartuigen met beperkte inzetbaarheid
- er blijken duidelijke verschillen tussen de theoretische
inzetbaarheid van schepen en hun werkelijke inzet; de gebleken ruimte is in de practijk slechts ten dele 'consumeerbaar '
- operationele walmiddelen - zoals regionale verkeersposten
en landelijke centra - moeten in samenhang met het varend
en vliegend materieel worden bezien; hier valt een doelmatiger opzet te bereiken.
Concrete mogelijkheden voor „een gecombineerde inzet van materieel worden genoemd in de bijlagen bij het betreffende
rapport. Een nauwkeurige uitwerking van de operationele en
financiële gevolgen daarvan zal echter meer tijd vragen.
4.5. Studie door een interdepartementale werkgroep - van Verkeer
en Waterstaat/ Justitie/ en Financiën - heeft in april 1985
geleid tot een nota over de inzet van vliegend materieel
voor Noordzeetaken. De commissie beoordeelde met name geschiktheid en kosten van een tweetal vliegtuigtypes Dornier 228/201 en Fokker F27 Maritime - maar kwam nog niet
tot eensgezinde aanbevelingen over verwerving en beheer.
4.6. De door de commissie uitgevoerde verkenning over de organisatie van Noordzeetaken leidde tot het signaleren van een
aantal knelpunten in de organisatie/ zoals:
- er is behoefte aan een samenhangende planmatige aanpak
voor de uitvoering van taken op het gebied van toezicht en
opsporing (T-taken)
- voor incidenten van grotere omvang - waarbij zowel redding/ rampenbestrijding, verkeersmaatregelen als het justitiële aspect een rol kunnen spelen - ontbreekt nog een
samenhangend kader voor besluitvorming
- er is ook in het algemeen geen samenhangende prioriteitstelling bij uiteenlopende belangen; er is wel sprake van
overleg en samenwerking op onderdelen, maar in de meeste
gevallen is dat vrijblijvend van aard.
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In het betreffende rapport zijn ook overeenkomsten en verwantschappen gesignaleerd tussen de vele bestaande diensten
op het gebied van taken en operationele uitvoering.
4.7. Het overzicht van ontwikkelingen van gebruiksfuncties en
technologie laat onder meer het volgende zien:
- voor een veilige scheepvaart is een toenemende behoefte
aan hydrografisch onderzoek en verkeersordening te verwachten
- in het kader van het Europese visserijbeleid is een meer
intensieve visserijcontrole nodig
- door de duidelijke groei in de olie- en gaswinning op zee
is een toenemende behoefte te verwachten aan onderzoek,
verkeersordening en justitieel toezicht
- internationaal overeengekomen maatregelen tegen verontreiniging van de zee vragen om een betere controle op potentiële overtreders, intensievere 'monitoring' en meer opruimcapaciteit
- nieuwe technologie - met name op het gebied van waarneming, informatieverwerking en communicatie - zullen tot
belangrijke veranderingen leiden in de uitvoering van
Noordzeetaken.
4.8. Het overzicht van buitenlandse organisatievormen laat een
grote verscheidenheid zien, waarbij twee uiterste vormen
zijn te onderscheiden:
- êén kustwachtorganisatie, meestal met brede taakstelling
- een 'verkokerde* organisatie, waarbij ministeries apart
opereren met eigen diensten.
Het valt daarbij op dat verstrengeling van verantwoordelijkheden niet ongebruikelijk is: om practische redenen voeren
ministeries met hun diensten vaak taken voor elkaar uit.
4.9. Aan de hand van alle bovengenoemde informatie heeft de commissie zich afgevraagd in hoeverre herschikking of bundeling
van taken winst zou kunnen opleveren:
- winst aan j*°^^a^ic[he_i<ï, vooral door het over en weer gebruiken van eikaars beschikbare capaciteit, en door het
gecombineerd uitvoeren van taken
- winst aan jïoeJLI^refj^endhe^d, vooral door verwante taken
meer samenhangend uit te voeren, waardoor inzet en optreden kunnen winnen aan snelheid en slagvaardigheid.
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4.10. De praktijk laat zien dat taken die gescheiden zijn opgedragen meestal ook gescheiden worden uitgevoerd, elk met
eigen middelen. Eventuele samenwerking blijkt thans in veel
gevallen niet boven het niveau van vrijblijvendheid uit te
komen. Daarom meent de commissie dat voor betere inzet van
middelen eerst een betere organisatie van taken nodig is.
Ben reorganisatie van taken moet dan gezocht worden op het
uitvoeringsniveau/ omdat de bestaande ministeriële verantwoordelijkheden in dit advies als uitgangspunt gelden. Combinatie - in feite bundeling - in de uitvoering van taken
ligt daarbij voor de hand.
4.11. Voor bundeling van taken zijn verschillende vormen denkbaar:
- Soortgerichte bundeling: bundeling van taken en activiteiten die met elkaar een brede als zodanig herkenbare
soort vormen. Voorbeelden: 'toezicht en opsporing' en
'onderzoek'.
- Productgerichte bundeling: bundeling van alle taken en
activiteiten die - hoe ongelijksoortig ook - met elkaar
een bepaald concreet product opleveren. Voorbeelden: activiteiten die tezamen gericht zijn op een veilig en vlot
verloop van het scheepvaartverkeer/ op de kwaliteit van
het Noordzeemilieu, of op de opsporing en redding van
personen.
- Platformgerichte bundeling: bundeling van taken en activiteiten op basis van het fysieke platform - schip,
vliegtuig - van waaruit zij worden verricht. Voorbeeld:
het huidige gebruik van een vliegtuig voor meerdere
Noordzeetaken•
- Departementale bundeling: bundeling van taken en activiteiten per departement, wat neerkomt op een bundeling per
ministeriële verantwoordenj kheid.
4.12. De commissie heeft de verschillende vormen van bundeling
beoordeeld op hun geschiktheid voor de uitvoering van operationele Noordzeetaken. Daarbij is in ieder geval duidelijk geworden dat vrijwel elke vorm van bundeling zijn
voor- en nadelen heeft. Tegenover het voordeel van een
hechte samenhang binnen een gekozen bundel, staat het gevaar van lossere relaties met onderdelen die buiten de bundel vallen: een hechte groepering zet zich nu eenmaal gemakkelijk af tegenover haar omgeving. Ook kan het voorkomen
dat een bepaalde bundeling uit een oogpunt van operationele
bedrijfsvoering aantrekkelijk is, maar bij de verschillende
gebruikers een verlies aan herkenbaarheid tot gevolg heeft.
De commissie acht bundeling in veel gevallen aantrekkelijk,
maar is wel van mening dat elke situatie om een eigen vorm
vraagt.
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4.13. De commissie is van mening dat zich thans een aantal aantrekkelijke mogelijkheden voordoet om - door verschillende
vormen van bundeling - te komen tot een betere inzet van
operationele middelen:
- samenwerking in de vorm van een 'kustwacht'
- samenvoeging van taken in een 'hydrografisch instituut'.
- vorming van een 'breed overleg voor operationeel zee-onderzoek'
- versterking van het materieel beheer.
4.14. In de volgende hoofdstukken worden deze vier onderwerpen
elk nader uitgewerkt.
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5.

VOORSTEL; SAMENWERKING IN DE VORM VAN EEN 'KUSTWACHT'•

5.1.

Inleiding.

5.1.1. De commissie is van mening dat de meeste Noordzeetaken op
op het gebied van 'toezicht en opsporing van strafbare
feiten' - de zogenoemde T-taken - zijn op te vatten als
gelijksoortig. Met gelijksoortig wordt dan bedoeld dat
voor verschillende doelen veelal gebruik wordt gemaakt van
dezelfde soort middelen, met name patrouillerende schepen
en vliegtuigen. Alleen daarom al lijkt het aantrekkelijk
om die taken te combineren. Ook in het advies van de PKON
wordt gesteld dat dit mogelijk is.
5.1.2. De commissie is verder van mening dat activiteiten op het
gebied van T-taken gebaat zijn met een nauwe relatie met
activiteiten op het gebied van scheepvaartverkeer, alleen
al omdat de meeste strafbare feiten op de Noordzee begaan
worden op, met of vanaf schepen. Een goede en doorlopende
informatie over het verkeersgebeuren op zee acht de commissie in dit verband van groot belang voor een meer doeltreffende uitvoering van de T-taken.
5.1.3. Voorts meent de commissie dat redding en rampenbestrijding
- twee bijzondere taken van incidentele aard - elk en tezamen een nauwe relatie vertonen met zowel T-taken als
verkeerstaken j
- met T-taken, omdat de T-middelen - snelle schepen en
vliegtuigen - van groot belang kunnen zijn bij redding
en rampenbestrijding; bovendien kan hierbij justitieel
optreden nodig zijn
- met verkeerstaken, omdat snelle en volledige informatie
van belang is over plaats en aard van incidenten; bovendien kunnen hierbij verkeersmaatregelen nodig zijn.
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5.1.4. De commissie heeft zich nader beraden over de vraag in
hoeverre bundeling van bovengenoemde activiteiten voordelen zou kunnen opleveren uit een oogpunt van
- doelmatigheid: door het gebruiken van eikaars operationele middelen en door/ waar mogelijk/ het gecombineerd
uitvoeren van verschillende taken
- doeltreffendheid: door gebruik te maken van eikaars informatie alsmede door verwante taken meer samenhangend
uit te voeren.
5.1.5.

In verband daarmee heeft de commissie een voorstel ontwikkeld voor bundeling van een aantal activiteiten binnen
het kader van een 'kustwacht'. Het voorstel wordt hierna
uitgewerkt.
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5.2.

Taken en verantwoordelijkheden.

5.2.1.

Bij een bundeling van activiteiten van verschillende ministeries speelt de eigen verantwoordelijkheid van de betrokken ministers een belangrijke rol. Een belangrijke
vraag is dan: in hoeverre lenen de verschillende verantwoordelijkheden zich voor een gecombineerde uitvoering
van taken?

5.2.2. Voor het beantwoorden van die vraag is het van belang
eerst de huidige situatie van verantwoordelijkheden en
taken te overzien, üit de uitgevoerde inventarisaties
blijkt het volgende.
- Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de
algemene politietaak op de Noordzee (T-1). Het beschikt
daartoe over middelen van de Rijkspolitie; patrouillevaartuigen/ vlieguren en een berichtencentrum; ambtenaren van de Rijkspolitie beschikken over volledige opsporingsbevoegdheid .
Daarnaast is Justitie ook verantwoordelijk voor de justitiële component van het toezicht op speciale gebieden
zoals dat wordt uitgeoefend vanuit andere ministeries:
door bijzondere opsporingsdiensten (T-2) of door ambtenaren met bijzondere opsporingsbevoegdheden als neventaak (T-3).
- Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor de gehele ordening van het scheepvaartverkeer, waaronder ook de beloodsing en de huidige beperkte kustwacht (keten van walposten) valt; voorts voor
toezicht op het scheepvaartverkeer en de uitrusting van
schepen, alsmede voor het nood-, spoed- en veiligheidsverkeer met de scheepvaart (PTT). Voorts is het verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zeemilieu (inclusief het toezicht daarop) en de rampenbestrijding. Het
beschikt daartoe over schepen, vlieguren en centra voor
verkeersordening, milieubewaking en rampenbestrijding.
Een aantal ambtenaren van Verkeer en Waterstaat beschikt over bijzondere opsporingsbevoegdheden (T-3).
- Het ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de
coördinatie van reddingsacties (reddingscoördinatiecentrum) en levert bovendien belangrijke middelen voor die
acties: schepen, vliegtuigen en helicopters.
Bovendien levert Defensie zonodig bijstand - met o.m.
het 'schip van de wacht' - ten behoeve van de algemene
politietaak alsmede in bijzondere gevallen (zoals bij
de opsporing van op zee verloren gevaarlijke lading).
Tenslotte verzorgt Defensie (marine) een belangrijk
deel van het visserijtoezicht. Een aantal marineofficieren beschikt over bijzondere opsporingsbevoegdheden
(T-3).
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De betrokkenheid van de overige departementen is meer
specifiek van karakter:
- Het ministerie van Landbouw en Visserij is verantwoordelijk voor het toezicht op de visserij, maar beschikt
zelf niet over operationele middelen op zee; Rijkspolitie en Defensie (marine) voeren het toezicht uit en
melden strafbare feiten aan de Algemene Inspectie
Dienst (A.I.D.) van dat ministerie.
- Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor
het douanetoezicht en beschikt daartoe over eigen middelen: patrouillevaartuigen en regionale meldkamers,
als onderdeel van de Douane (T-2).
- Het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het toezicht op de olie- en gaswinning en
voert dit zeer specialistische werk uit met eigen personeel (Staatstoezicht op de Mijnen), doch met gebruikmaking van operationele middelen van de betrokken maatschappijen (vervoer per helicopter naar platforms).
Wat betreft het toezicht in het kader van de grensbewaking bestaat een bijzondere situatie: de verantwoordelijkheid ligt bij Justitie, terwijl de uitvoering wordt
verzorgd door de Koninklijke marechaussee (Defensie),door
de gemeentelijke rivierpolitie van Rotterdam, en ook door
de Douane. De betrokken activiteiten spelen zich weinig
op zee af maar overwegend in en om havengebieden.
5.2.3.

Uit het bovenstaande blijkt dat het patroon van verantwoordelijkheden en taken niet altijd even rechtlijnig
is. In de practijk is kennelijk een situatie gegroeid
waar verschillende diensten zich bezig houden met wat men
zou kunnen aanduiden als 'bijstand-verlenende taakuitvoering' . Bepaalde diensten verrichten dan, al of niet naast
de eigen taak, taken die voortvloeien uit de verantwoordelijkheid van andere ministeries. Zo kan het gebeuren
dat marineschepen naast het houden van militaire oefeningen ook visserijcontröle uitoefenen, douaneschepen tevens
aan grensbewaking doen en politieschepen assisteren bij
verkeersregeling op zee. Deze vorm van samenwerking komt
neer op een practische hulpverlening waar de middelen van
een ander ministerie niet toereikend zijn. Zij kan doorlopend zijn (zoals de grensbewaking door de marechaussee)
maar ook incidenteel (zoals de 'militaire bijstand' bij
uitvoering van de algemene politietaak). In al die gevallen is er ook sprake van toekenning van noodzakelijke bevoegdheden aan de betrokken (militaire) ambtenaren.
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5.2.4*

Naast het uitvoeren van taken uit andermans verantwoordelij ksheidsgebied bestaat er ook samenwerking in de vorm
van 'gecombineerde uitvoering' van verschillende taken.
Dit krijgt met name gestalte in het gezamenlijk gebruik
van één vliegtuig, waarin zowel ambtenaren van Verkeer en
Waterstaat - van DGSM en van de Directie Noordzee van
Rijkswaterstaat - als personeel van de Rijkspolitie en
soms ook een douane-ambtenaar meevliegen. Deelnemende
diensten hebben elk recht op een aantal overeengekomen
(mee-)vlieguren, waarbij het voorkomt dat tijdens één patrouille-vlucht waarnemingen worden gedaan voor meerdere
taken: voor het verkeerstoezicht, voor de milieubewaking,
voor de visserijcontrole en voor het douanetoezicht. Waar
de middelen kostbaar en dus beperkt zijn, blijkt het kennelijk mogelijk om tot een doelmatig samenwerkingsverband
te komen, ook al zijn en blijven de achterliggende verantwoorden jkheden gescheiden.

5.2.5.

Er is nog een derde vorm waarin taken en verantwoordelijkheden van verschillende ministers nadrukkelijk samenkomen. Dat is de strak geregelde 'gecoördineerde taakuitvoering' , zoals die plaatsvindt bij redding en rampenbestrijding. Bij dergelijke operaties is vanzelfsprekend
een snelle inzet van alle beschikbare middelen noodzakelijk. Er is dan behoefte aan één operationeel centrum dat
coördinerend optreedt ten aanzien van alle betrokken
diensten.
Het onlangs ingestelde Reddingscoördinatiecentrum (RCC)
op het Marinevliegkamp Valkenburg blijkt zich in de practijk als zodanig goed te ontwikkelen. Daarbij moet benadrukt worden dat de deelnemende diensten zelf verantwoordelijk blijven voor hun eigen taakuitvoering en dat het
centrum slechts coördineert. De ervaring leert dat bij
operaties het centrum een regelende invloed heeft, zonder
dat het formeel als commandocentrum beschouwd mag worden. Een vergelijkbare opzet bestaat er voor de rampenbestrijding, met een coördinerend rampencentrum - bestaande
uit een beleidsgedeelte en een operationeel gedeelte bij Rijkswaterstaat.
Zowel op het gebied van redding als rampenbestrijding
liggen draaiboeken klaar voor een samenhangende uitoefening van alle betrokken verantwoordelijkheden en taken,
zodra de operationele situatie dat noodzakelijk maakt.

5-6

5.2.6.

Samenvattend kan men vaststellen dat er in de huidige situatie op zijn minst drie samenwerkingsvormen bestaan
waarin taken en verantwoordelijkheden van verschillende
ministeries een duidelijke samenloop te zien geven:
- bij stand-verlenende taakuitvoering/ waarbij een dienst
van het ene ministerie een taak uitvoert of helpt uitvoeren in het kader van de verantwoordelijkheid van een
ander ministerie, (zoals de visserijcontrole door de
marine)
- gecombineerde taakuitvoering, vooral ondernomen vanuit
een oogpunt van doelmatigheid (zoals het gezamenlijk
gebruik van een patrouillevliegtuig)
- gecoördineerde taakuitvoering door toedoen van een coördinatiecentrum, vooral ondernomen uit een oogpunt van
doeltreffendheid (met name bij redding en rampenbestrijding) .
Het feit dat deze samenwerkingsvormen op de Noordzee al
functioneren is van belang als startpunt voor het ontwikkelen van voorstellen tot verdergaande operationele samenwerking.

5.2.7. De commissie merkt nog op dat het gecombineerd uitvoeren
van taken uit verschillende verantwoordelijkheidsgebieden
in ons staatsbestel niet ongebruikelijk is. Een bekend
voorbeeld hiervan vormen de beide politiekorpsen (Rijkspolitie en gemeentepolitie) die elk taken op het gebied
van twee ministeries combineren: van Justitie (opsporing
van strafbare feiten) en Binnenlandse Zaken (handhaving
van de openbare orde). Principiële of practische bezwaren
tegen deze situatie worden weinig vernomen, noch van de
kant van de betrokken ministeries, noch van politiezijde. In de practijk zorgt een speciaal 'driehoeksoverleg'
tussen uitvoerders (politie) en de beide direct verantwoordelijke autoriteiten (het Openbaar Ministerie en de
burgemeester) voor een goede onderlinge afstemming.
5.2.8. Wel lijkt het van belang dat de betrokken taken en verantwoordelijkheden elkaar in redelijkheid verdragen en
niet wezenlijk met elkaar in strijd zijn. Het is denkbaar
dat bepaalde taakcombinaties onduidelijkheid en terughoudendheid scheppen bij de gebruikers: wie om medische
hulp vraagt stelt er niet altijd prijs op om tegelijk de
politie aan boord te krijgen. Daar staat tegenover dat de
situatie waarin moet worden opgetreden meestal weinig
dubbelzinning is en snel duidelijk maakt in welke hoedanigheid de betrokken ambtenaar optreedt.
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5.2.9.

Ook aan de kant van de uitvoerende dienst moeten rolconflicten worden voorkomen. Die kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer de uitgifte van lozingsvergunningen en de
controle op lozing al te zeer verweven zijn. Met name bij
combinatie van taken in één functionaris bestaat het
gevaar dat betrokkene een voorkeur ontwikkelt voor één
van zijn taken/ waardoor de andere in het gedrang kunnen
komen.

5.2.10. Vergelijking met het buitenland leert dat coördinatie en
combinatie van overheidstaken op zee - met name binnen
een kustwachtorganisatie - mogelijk is, ook voor taken
die tot verschillende verantwoordenjkheidsgebieden behoren. Wel komt het voor dat voor bepaalde taakonderdelen
of incidenten een zekere zelfstandigheid wordt gereserveerd wanneer dit noodzakelijk blijkt. Te denken valt
hierbij aan zaken die met bijzondere vertrouwelijkheid
zijn omgeven of waarin gewapenderhand moet worden opgetreden •
5.2.11. Om te komen tot voorstellen voor verdergaande operationele samenwerking in de Nederlandse situatie, wordt hierna
eerst een aantal nadere overwegingen geformuleerd: eerst
overwegingen vanuit het thans geldende Noordzeebeleid, en
vervolgens een aantal meer operationele overwegingen. Deze overwegingen zijn gebaseerd op de velerlei informatie
waarover de commissie de beschikking kreeg en die voor
een deel al eerder in dit advies werd gepresenteerd.
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5.3.

Overwegingen vanuit het Noordzeebeleid.

5.3.1.

In de regeringsbeslissing (van mei 1984) over de harmonisatie van het Noordzeebeleid is een groot aantal uitgangspunten opgenomen zoals die thans gelden voor het
Noordzeebeleid. Veel van die uitgangspunten hebben in
meerdere of mindere mate gevolgen voor de uitvoering van
operationele Noordzeetaken van de overheid. De uitgangspunten die in dit opzicht het belangrijkst zijn worden
hieronder kort samengevat.

5.3.2. Het Noordzeebeleid van de Nederlandse regering is gericht
op:
- bevordering van een efficiënte en veilige scheepvaart
vóór de Nederlandse kust, o.m. door de regeling van navigatie, scheepvaartbegeleiding (w.o. de beloodsing) en
routering/ alsmede door kaartering en hydrografische
publicaties
- bevordering van een doelmatig en goed functionerend
Europees beleid voor de visserij/ mede gericht op de
instandhouding van visbestanden in de Noordzee
- bevordering van de opsporing en winning van olie en gas
in de Noordzee w.o. ook kleinere aardgasvoorkomens
- zonering ten aanzien van watersportvoorzieningen langs
de Noordzeekust
- voorkoming van verontreiniging van de Noordzee vanaf
schepen en vanaf zeemijnbouwinstallaties, en een verbetering van de contrSle op mogelijke overtreders
- goed functioneren van operationele rampenregelingen
voor de Noordzee/ zodat bij ongevallen snel en doeltreffend kan worden opgetreden ter beperking en voorkoming van milieuverontreiniging
- bevordering van de veiligheid van personen op de Noordzee, o.m. door een effectief systeem van rapportering/
alarmering/ opsporing, hulpverlening en redding
- daadwerkelijke uitoefening van toezicht op de naleving
van wetten op de Noordzee (kustwateren en Nederlands
deel van het continentale plat)
- verdere coördinatie van 'toezicht en opsporing' op de
Noordzee/ w.o. coördinatie bij de aanschaf van varend
en vliegend materieel.
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5.3.3.

De commissie is van mening dat alleen al deze vele verschillende uitgangspunten een samenhangende benadering
verdienen/ omdat zij in de operationele practijk veel met
elkaar te maken hebben» Aan bovengenoemde uitgangspunten
- die elk voor zich spreken - is nog een aantal nadere
overwegingen toe te voegen*

5.3.4.

Zo is er op het terrein van de scheepvaart duidelijk
sprake van een toenemende behoefte aan ordening en toezicht. Dat houdt in de eerste plaats verband met de onlangs tot stand gekomen verkeersscheidingsstelsels» waarbij een regelmatige controle op mogelijke overtreders via radar en vanuit de lucht - een belangrijke preventieve functie heeft. In de tweede plaats moet worden ingespeeld op een toenemende spanning tussen de belangen van
de scheepvaart en die van de zeemijnbouw, waardoor in
voorkomende gevallen ter plaatse begeleiding van de
scheepvaart nodig is.

5.3.5.

De duidelijk toenemende activiteiten op het gebied van
olie- en gaswinning op zee vragen ook in ander opzicht om
een verhoogde aandacht van rijksoverheid. Behalve het
toezicht op de platforms zelf/ gaat het om een min of
meer regelmatige surveillance - zowel vanuit de luch% als
met schepen - met het oog op ongevallen en incidenten
(preventieve functie).

5.3.6.

Het onlangs tot stand gekomen Europese visserijbeleid
vraagt om een intensiever toezicht op de visserij. De
Europese Commissie heeft hierop onlangs aangedrongen/ met
name ook bij Nederland. Een en ander vraagt om een uitbreiding van de controle-activiteiten/ niet alleen in de
aanvoerhavens maar ook op zee.

5.3.7.

Hetzelfde geldt voor het toezicht op het milieu. De toenemende regelgeving voor het milieu - door internationale
verdragen en daarop gebaseerde nationale wetgeving vraagt om meer en beter toezicht, ook met meer moderne
waarnemingstechnieken als 'remote sensing*.
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5.3.8. Wat betreft de opsporing van strafbare feiten op de
Noordzee zijn onlangs door de PKON zogenoemde 'controleplannen' ontwikkeld voor verschillende soorten delicten
(verkeersdelictenf visserijdelicten/ enzovoort). Deze
plannen omvatten thans instructies en procedures voor
ambtenaren die in aanraking komen met die delicten. Een
en ander moet nu nog worden aangevuld met een planmatige
aanpak - wie doet wat, waar en wanneer - op basis van
vastgesteld beleid voor toezicht en opsporing. Daarvoor
zal een goede samenwerking tussen de betrokken diensten
nodig zijn, waarbij alle geschikte en beschikbare operationele middelen moeten worden betrokken.
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5.4.

Operationele overwegingen.

5.4.1. De Permanente Kontaktgroep Opsporingsdiensten Noordzee
(PKON) heeft in haar advies over de uitvoering van operationele Noordzeetaken gesteld dat de algemene politietaak
op de Noordzee 'invulling' behoeft en dat een combinatie
van de algemene politietaak met andere T-taken mogelijk
is.
5.4.2.

Het is van belang dat operationele diensten voortdurend
en direct kunnen beschikken over radarinformatie over wat
zich op zee afspeelt. Deze informatie - aanwezig op de
walradarposten van de verkeersdienst van DGSM - is niet
alleen noodzakelijk voor de algemene verkeersordening op
zeer maar kan ook van belang zijn voor reddingsoperaties/
rampenbestrijding, begeleiding van schepen met gevaarlijke lading, optreden ten aanzien van 'incidentschepen',
regeling en begeleiding van scheepvaartverkeer bij platforms en opruimingsoperaties, volgen van verdachte schepen, enzovoort. Alle diensten die thans bij deze taken
betrokken zijn, zijn in beginsel gebaat met de beschikbaarheid van doorlopende en betrouwbare scheepvaartinformatie •

5.4.3.

Eenzelfde overweging geldt voor bepaalde informatie uit
het openbare radioverkeer. Via het Rijkskuststation Scheveningen-Radio verloopt het zogenoemde nood-, spoed- en
veiligheidsverkeer met de scheepvaart. Bij alle soorten
van incidenten - als schipbreuk, aanvaring, ongeval en
vermissing - is het van belang dat alle betrokken diensten voortdurend en direct kunnen beschikken over de meest
actuele informatie op dit gebied. Dit communicatiecentrum
vervult daarin een centrale rol.

5.4.4. Vooral bij grotere incidenten kan het van belang zijn dat
er een duidelijk verband is tussen operationele activiteiten op het gebied van redding en rampenbestrijding,
die twee kanten van eenzelfde zaak kunnen zijn. Thans
fungeren hiervoor twee aparte centra: het reddingscoördinatiecentrum (op het Marinevliegkamp Valkenburg) en het
rampencentrum (bij Rijkswaterstaat in Rijswijk). In voorkomend geval kan er echter behoefte zijn aan een samenhangende operationele benadering, waarbij tevens de noodzaak van andere maatregelen - zoals voor het scheepvaartverkeer en voor eventueel justitieel optreden - beoordeeld kan worden.
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5.4.5. Meer algemeen geldt dat het bestaan van vele centra naast
elkaar - Scheveningen-Radio, Berichtencentrum Noordzee,
C.I.C., R.C.C., Rampencentrum - de duidelijkheid niet bevordert, zowel intern als naar gebruikers en publiek. In
de practijk informeert men elkaar wel, maar het is soms
gissen wie wat (al) weet en wie wat zal gaan doen. Eén
duidelijk herkenbaar organisatorisch verband - met één
operationeel centrum en regionale posten - kan de samenhang in het veelzijdig opereren zeker verbeteren. Bij een
bundeling van taken is één operationeel centrum ook van
belang om in voorkomend geval met elkaar tot duidelijke
prioriteitstelling te komen. Omdat een dergelijk overleg
ontbreekt stelt nu iedere dienst eigen prioriteiten,
uiteraard vanuit de eigen verantwoordelijkheid.
5.4.6.

Voor een aantal van de huidige diensten geldt dat de relatie met het landgebeuren van bijzonder belang is. Bij
een meer samenhangende benadering vanuit Noordzee-oogpunt
moet daarom tegelijk aandacht worden besteed aan het behoud van noodzakelijke relaties met de taakuitvoering te
land. Bij de bepaling van werkgebied en werkwijze van een
kustwacht moet daarin op soepele wijze voorzien worden.
Zonodig moeten daarvoor ook op regionaal niveau directe
verbindingsmogelijkheden blijven bestaan, vooral voor de
gevallen waarin actie te land en ter zee in eikaars verlengde liggen.

5.4.7.

Eenzelfde soort redenering is van toepassing op het onderscheid tussen de territoriale wateren en daarbuiten.
De opvatting dat een kustwacht zich zou kunnen beperken
tot de territoriale wateren bij (redelijk) goed weer acht
de commissie niet juist. Ook de taken die zich uitstrekken tot het verderreikende Nederlandse deel van het continentale plat - zoals visserijtoezicht, milieutoezicht,
reddingsacties - vragen om de inzet van daarvoor geschikte middelen. Bij sommige diensten zijn die middelen niet
of onvoldoende beschikbaar, bij andere diensten weer
wel. Alleen die situatie al is reden voor een gezamenlijke benadering, zodat direct een beroep gedaan kan worden
op de meest geschikte middelen. Een doorsnijding van het
Noordzeegebied in twee gebieden met gescheiden middelen
is daarom weinig functioneel.
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5.4.8. Wat betreft de operationele middelen zelf - schepen en
vliegtuigen - is een belangrijke overweging dat er in
veel gevallen sprake is van kennelijke ruimte tussen inzetbaarheid en werkelijke inzet. Deze ruimte is echter
- door de huidige bedrijfsvoering bij de overheid - maar
ten dele 'consumeerbaar'• Daarnaast is uit de studie over
het materieel gebleken dat veel schepen inzetbaar zijn
(of op eenvoudige wijze inzetbaar te maken zijn) voor de
uitoefening van meerdere taken. Dit brengt de mogelijkheid van gecombineerde taakuitvoering dichterbij•
5.4.9. Voortzetting en eventueel uitbreiding van de huidige samenwerking voor vliegende taakuitvoering kan de aanschaf
van een 'multi-purpose' vliegtuig mogelijk maken: een
vliegtuig dat voor vele taken tegelijk geschikt is. Dit
is actueel nu het huidige gehuurde vliegtuig (type Cessna
404) niet meer voldoet aan de minimale eisen voor een gezamenlijke taakuitvoering. Een interdepartementale werkgroep heeft onlangs in een nota een beoordeling gegeven operationeel en financieel - van twee vliegtuigtypes. Er
is tussen de betrokken ministeries echter nog geen overeenstemming over de verwerving (koop of huur), de termijn
waarop verwerving moet plaatsvinden (met eventueel een
tussentijdse oplossing) en het operationeel beheer.
5.4.10. De genoemde nota over een vliegtuig voor Noordzeetaken
heeft zich beperkt tot het takenpakket waarop op dit moment wordt samengewerkt door Justitie, Verkeer en Waterstaat, en Financiën. Het ligt echter voor de hand om bij
de verdere studie en besluitvorming over dit onderwerp
ook de bruikbaarheid van zo'n 'multi-purpose' vliegtuig
te betrekken voor reddingsoperaties, waarbij thans de
nogal traag-opstartende en kostbaar-vliegende Orions van
de Koninklijke marine kunnen worden ingezet. Ook de eventuele geschiktheid van een vliegtuig voor hydrografisch
onderzoek verdient aandacht in een bredere vervolgstudie. Het is daarbij denkbaar dat een breder takenpakket
van invloed is op de uiteindelijke keuze.
5.4.11. In dit verband is ook van belang dat de Tweede Kamer op
26 juni 1984 in een motie de regering heeft uitgenodigd
'zowel interdepartementaal als met Fokker BV tot overleg
te komen om te bezien of toekomstige vliegtuigtypen van
nationaal fabrikaat -niet zo ontworpen en uitgerust kunnen worden, dat zij zowel geschikt zijn voor bepaalde
taken van de Koninklijke marine en de Koninklijke luchtmacht als voor de taken van andere ministeries dan het
Ministerie van Defensie'•
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5.4.12. De nu al bestaande samenwerking voor vliegende taakuitvoering roept gemakkelijk de vraag op waarom niet ook samenwerking bij varende taakuitvoering mogelijk en winstgevend zou kunnen zijn. Daarvoor is dan wel een gezamenlijke planning nodig/ op basis van het geheel aan behoeften en middelen.
5.4.13. In dit verband is nog van belang dat de Tweede Kamer op
26 juni 1984 in een motie de regering heeft uitgenodigd
'het interdepartementaal overleg dusdanig inhoud te geven
dat overgegaan kan worden tot een uniform patrouillevaartuig voor de diverse werkzaamheden doch in oorlogstijd geschikt voor defensietaken, waarbij gebruik wordt
gemaakt van containerisatie en de toepassing van modules'.
Aanleiding tot deze motie was o.m. de constatering dat
voor diverse werkzaamheden op de Noordzee en in de territoriale zee door verschillende ministeries vaartuigen
werden aangeschaft, waarbij de Kamer van mening was dat
departementale aanschaf van vaartuigen tot verspilling
leidt. De strekking van de motie duidt in de richting van
een 'muiti-purpose' vaartuig voor Noordzeetaken.

5-15

5.5.

Bundeling van activiteiten.

5.5.1.

Het geheel van de gepresenteerde overwegingen - beleidsmatig en operationeel - is als volgt samen te vatten:
- er is behoefte aan uitbreiding van een aantal activiteiten
- er is behoefte aan meer samenhang tussen activiteiten
- varend materieel is in veel gevallen geschikt of geschikt te maken voor uitvoering van meerdere taken.

5.5.2. De commissie is van mening dat in het bovenstaande voorzien kan worden door een bundeling van activiteiten. Door
activiteiten gezamenlijk uit te voeren en daarbij alle
beschikbare capaciteit te benutten/ wordt uitbreiding van
activiteiten mogelijk en wordt tegelijk een meer samenhangende aanpak bevorderd.
5.5.3.

Een bundeling van activiteiten kan op verschillende manieren bereikt worden:
- door samenvoeging van de betrokken taken en activiteiten binnen één nieuwe dienst, waarbij bestaande diensten hun Noordzeetaken overdragen aan de nieuwe dienst
(voor sommige diensten zou dit een opheffing betekenen/
voor* anderen slechts het afsplitsen van een deel van
het huidige takenpakket)
- door een samenwerkingsorganisatie waarin de bestaande
diensten - die elk hun takenpakket behouden - deelnemen
en in goed overleg tot een gezamenlijke operationele
uitvoering komen.

5.5.4. Binnen de commissie bleek van de zijde van verschillende
ministeries een voorkeur te bestaan voor het eerste model: samenvoeging van taken binnen één dienst. Een interdepartementale commissie als de ICONA zou er dan op moeten toezien dat de bestaande ministeriële verantwoordelijkheden binnen zo'n dienst elk voldoende tot hun recht
komen•
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5.5.5.

In de commissie werd van de zijde van het Ministerie van
Justitie een aantal bezwaren aangevoerd tegen een zodanige samenvoeging van taken. Met name bleek aan die zijde
zorg te bestaan voor een te grote verstrengeling van taken en verantwoordelijkheden, waarvoor met name de bestaande directe lijn tussen het beleidsbepalende Openbaar
Ministerie en de uitvoerende politie in het gedrang zou
kunnen komen. Bovendien werd van die zijde gewezen op de
mogelijkheid van rolconflicten voor het uitvoerend personeel/ terwijl men vreesde in de leiding van de kustwacht
onvoldoende de eigen verantwoordelijkheid voor de T-taken
te zullen herkennen.

5.5.6.

Aan justitiezijde bleek wel sympathie te bestaan voor een
samenvoegen van taken, maar dan in hoofdzaak voor taken
op het gebied van toezicht en opsporing van strafbare
feiten. Ook in het advies van de PKON werd al geconcludeerd dat de algemene politietaak (T-1) op de Noordzee
kan worden gecombineerd met een groot aantal T-2- en T-3taken. Voor deze te vormen brede politietaak op de Noordzee zou dan geen nieuwe organisatie moeten worden worden
opgericht; zij zou, zo werd bepleit, in de bestaande Nederlandse politie-organisatie moeten worden ingebouwd.
Het zou dan het meest voor de hand liggen deze brede politietaak op te dragen aan de Rijkspolitie te Water, die
ook nu al op verschillende gebieden politiële taken op de
Noordzee uitvoert.
Een bundeling van T-taken werd ook positief beoordeeld
van de zijde van het Ministerie van Financiën.

5.5.7.

De meerderheid van de commissie bleek van mening dat operationele samenwerking op de Noordzee toch verder zou
moeten reiken dan alleen door bundeling van T-taken tot
een soort 'Noordzeepolitie'• Die meerderheid was van mening dat voor operationele samenwerking op de Noordzee op
zijn minst de onderdelen in aanmerking komen die al eerder in dit hoofdstuk zijn genoemds
- toezicht en opsporing (de T-taken)
- ordening van het scheepvaartverkeer
- redding en rampenbestrijding.
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5.5.8.

Gegeven de situatie, acht de commissie unaniem het model
van de samenwerkingsorganisatie thans het meest aangewezen:
- het komt tegemoet aan de bezwaren tegen een te grote
verstrengeling van taken en verantwoordelijkheden,
doordat de bestaande diensten hun takenpakket behouden
- het komt ook tegemoet aan een tweetal geconstateerde
behoeften: uitbreiding van activiteiten door het gebruik van eikaars capaciteit/ en meer samenhang in het
operationeel optreden.
Wat een samenwerkingsorganisatie precies zou moeten omvatten en hoe zij kan werken - ook in haar relaties tot
de verantwoordelijke ministers - wordt hierna uitgewerkt.
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5.6.

Een kustwacht als samenwerkingsorganisatie.

5.6.1* De te vormen samenwerkingsorganisatie heeft betrekking op
een breed pakket van taken op het gebied van toezicht en
. opsporing/ verkeersordening/ en redding en rampenbestrijding. Tot het takenpakket kunnen behoren:
- alle taken op het gebied van toezicht en opsporing van
strafbare feiten (de zogenoemde T-taken)
- het niet-justjtiële toezicht zoals dat vanwege een aantal vakministers wordt uitgeoefend op zaken waarvoor zij
verantwoordelijkheid dragen (zoals het milieu), doch
uitgezonderd het toezicht op de olie- en gaswinning*
- de verkeersregeling
- het verkeersonderzoek
- de varende verkeerstaken
- de huidige beperkte kustwacht (walposten)
- het nood-/ spoed- en veiligheidsverkeer over radio
- de redding van personen
- de rampenbestrijding.
5.6.2. Bestaande diensten treden op als 'deelnemers' in de kustwacht. Zij stellen daartoe elk hun capaciteit beschikbaar
aan de samenwerkingsorganisatie, eventueel verminderd met
de capaciteit die benodigd is voor taken die buiten de
kustwacht vallen.
5.6.3. Aan vaartuigen zal dan - geheel of ten dele - beschikbaar
kunnen komen:
- vanuit de Rijkspolitie:
1 patrouillevaartuig (bereik 5 mijl)
4 patrouillevaartuigen (bereik 15 mijl)
2 patrouillevaartuigen in aanbouw (bereik 15 mijl)
- vanuit de Douane:
1 patrouillevaartuig (bereik 5 mijl)
3 patrouillevaartuigen (bereik 15 mijl)
- vanuit de Koninklijke Marechaussee:
2 patrouillevaartuigen (bereik 5 mijl)
1 patrouillevaartuig (bereik 15 mijl)
- vanuit Verkeer en Waterstaat:
3 patrouillevaartuigen (bereik 5 mijl)
3 patrouillevaartuigen (bereik 15 mijl)
1 patrouillevaartuig (bereik 30 mijl)
1 vaartuig voor olie-opruiming en verkeersonderzoek
1 loodsboot (beschikbaar in reserve)
- vanuit de Koninklijke marine:
2 vaartuigen, thans betrokken bij het visserij-toezicht
1 schip van de wacht (in geval van 'bijstand').
*

I.v.m. het specifieke karakter en omdat hiervoor geen beroep
wordt gedaan op operationele middelen van de rijksoverheid.
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5.6.4. Aan vliegend materieel kan het volgende ter beschikking
komen:
- één door Verkeer en Waterstaat op permanente basis gehuurd vliegtuig, van het type Cessna 404
- vliegtuigen en helicopters van de Rijkspolitie, die echter hun hoofdtaak boven land hebben
- vliegtuigen en helicopters van de Koninklijke marine en
de Koninklijke luchtmacht/ doch alleen in geval van
'bijstand'.
5.6.5. Wat betreft de walmiddelen gaat het in hoofdzaak om het
volgende:
- het Rijkskuststation Scheveningen-Radio, in Umuiden
- het Berichtencentrum Noordzee van de Rijkspolitie/ in
Driebergen
- het Reddingscoördinatiecentrum (R.C.C.)/ bij het Marinevliegkamp Valkenburg
- het Rampencentrum bij Rijkswaterstaat/ in Rijswijk
- het Controle- en informatiecentrum (C.I.C.) bij Rijkswaterstaat/ in Hoek van Holland
- de grote walposten voor verkeersregeling, in Vlissingen,
Hoek van Holland en Umuiden
- de (overige) middelen van de huidige beperkte kustwacht
(keten van waarnemingsposten op vuurtorens e.d.)
- diverse walvoorzieningen voor schepen.
5.6.6. De kustwacht als samenwerkingsorganisatie moet beschikken
over een landelijk operationeel coördinatiecentrum. Dat
centrum is in feite een centrum van co-operatie: het regelt de operationele inzet van alle beschikbare middelen,
via een gezamenlijke planning op basis van alle ingebrachte behoeften en mogelijkheden.
5.6.7. Alle deelnemende diensten stellen in beginsel de hun beschikbare informatie ter beschikking van de samenwerkingsorganisatie. Dat betekent onder meer dat meldingen en radar-informatie alsmede de radio-informatie uit het nood-,
spoed- en veiligheidsverkeer steeds beschikbaar zijn voor
het operationele centrum.
5.6.8. De betrokken operationele middelen worden ingezet als middelen van de 'Nederlandse kustwacht', en zij treden naar
buiten als zodanig herkenbaar op. Hun operationele opdrachten ontvangen zij door toedoen van het operationeel
coördinatiecentrum.
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5.6.9.

De betrokken operationele middelen worden - afhankelijk
van situatie en mogelijkheden - ingezet voor zowel enkelvoudige als gecombineerde taken; gecombineerd waar dat
maar nuttig kan zijn, enkelvoudig waar dat noodzakelijk
is.

5.6.10. Samenstelling en omvang van de bemanning van een vaartuig
of vliegtuig worden bepaald door de aard van de betreffende missie: de taken die voor een bepaalde vaartocht of
vliegtocht worden opgedragen. Afhankelijk van de combinatie van taken waarvoor het middel wordt ingezet, kunnen
dan over en weer ambtenaren van verschillende diensten
meevaren en -vliegen met eikaars middelen. Vliegtuigen
met gemengde bemanning zijn al dagelijkse practijk, maar
ook kunnen bijvoorbeeld milieu-ambtenaren meevaren op politievaartuigen en personeel van de Rijkspolitie op douanevaartuigen , enzovoort.
5.6.11. Het gezamenlijk uitoefenen van verschillende verantwoordelijkheden krijgt dagelijks vorm in het functioneren van
het operationeel coördinatiecentrum. Het ligt voor de
hand dat dat gezamenlijk centrum een bemanning krijgt die
de gezamenlijkheid weerspiegelt: een bezetting met operationeel deskundig personeel vanuit de deelnemende diensten. Een dergelijke bezetting bevordert ook het rechtstreekse overleg met de betrokken verantwoordelijke ministeries. Bestaande centra of onderdelen daarvan kunnen
gebundeld worden in het nieuwe centrum. Hierbij zijn met
name betrokken het Berichtencentrum Noordzee, Scheveningen-Radio, het C.I.C., het R.C.C, en het Rampencentrum.
5.6.12. Voor de inrichting van de dagelijkse leiding van het coördinatiecentrum zijn verschillende mogelijkheden denkbaar:
- een eenhoofdige leiding, welke functie eventueel bij
toerbeurt vanuit de betrokken ministeries vervuld kan
worden
- een meerhoofdige leiding: een team, samengesteld vanuit
alle betrokken ministeries
- een klein aantal vaste coördinatoren (twee, hooguit
drie) voor enkele grotere taakgebieden, die in dagelijks overleg de inzet regelen.
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5.6.13. De commissie meent dat de derde mogelijkheid de voorkeur
verdient, omdat bestaande ministeriële verantwoordelijkheden dan het duidelijkst herkenbaar blijven. Te denken
valt dan aan een coördinator voor alle T-taken (die geleverd kan worden vanuit Justitie/Rijkspolitie) en een coördinator voor alle overige taken (die geleverd kan worden vanuit Verkeer en Waterstaat, onder welk ministerie
het merendeel van de overige taken valt).
5.6.14. Met deze vorm acht de commissie een goede dagelijkse coördinatie mogelijk, zonder dat overdracht van bevoegdheden tussen diensten behoeft plaats te vinden. De formele
positie van deelnemende diensten verandert niet, maar wel
zijn zij gehouden om met elkaar een samenhangende taakuitvoering te bereiken. Daartoe ontwikkelen de coördinatoren voorstellen en plannen.
5.6.15. In de practijk komt het er dan op neer dat elke coördinator in de eerste plaats de taakuitvoering behartigt voor
het hem toegewezen taakgebied. Daarvoor heeft hij doorlopende informatie nodig over enerzijds behoeften en wensen
en anderzijds de beschikbare operationele middelen. Een
intensief contact met de betrokken autoriteiten en diensten moet daarin voorzien.
5.6.16. Bij het ontwikkelen van operationele plannen en voorstellen zullen de coördinatoren zich vooral richten op het
bereiken van een goede onderlinge afstemming en een gecombineerde taakuitvoering. Dit betreft in de eerste
plaats het eigen taakgebied, maar de coördinatoren zullen
ook met elkaar overleggen over samenwerking en samenhang
tussen hun taakgebieden. Ook daar liggen immers
mogelijkheden voor betere afstemming en nuttige combinaties in taakuitvoering.
5.6.17. De commissie acht de bedoelde opzet alleen werkbaar wanneer gekozen wordt voor een co-locatie - een fysiek bij
elkaar brengen - van de daarvoor in aanmerking komende
bestaande centra of onderdelen daarvan. Zij meent dat
voor de locatie van het operationele centrum een aantrekkelijke mogelijkheid ligt in het Rijkskuststation Scheveningen-Radio, gevestigd in IJmuiden. Practische redenen
hiervoor zijn:
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- het nood-/ spoed- en veiligheidsverkeer - waarop een
kustwacht snel en soepel moet inspelen - loopt via dit
station
- er zijn - via PTT-faciliteiten - goede communicatiemogelijkheden beschikbaar of beschikbaar te maken, met
name ook voor de gezamenlijke informatievoorziening
- bij Scheveningen-Radio in Umuiden komt op afzienbare
termijn ruimte en personeel vrij, in verband met technische en organisatorische wijzigingen in de taakuitvoering van het radiostation.
5.6.18. De instelling van een landelijk operationeel centrum betekent niet een centralisering van de operationele taakuitvoering. De commissie meent dat daarvoor een regionale
opzet moet blijven. Tal van practische redenen pleiten
hiervoor, zoals de snelheid van actie, het vaarbereik van
het materieel en de relatie met taakuitvoering binnengaats en te land. Wel is het van belang dat op regionaal
niveau - voor welke indeling in districten ook wordt gekozen - eveneens co-locatie wordt bereikt: het bijeenbrengen van de betrokken operationele middelen en walvoorzieningen.
5.6.19. Een goede verhouding tussen het landelijk operationeel
centrum en de regionale taakuitvoering zal zich in de
practijk moeten ontwikkelen. Plannen en initiatieven moeten van beide kanten ontwikkeld worden, waarbij het landelijk centrum de samenhang van het geheel behartigt. Dit
betreft in het bijzonder de aangelegenheden die regionale grenzen overschrijden of om andere redenen een centrale besluitvorming nodig hebben (zoals bij rampenbestrijding) .
5.6.20. Bijzondere aandacht verdient ook de samenwerking met particuliere organisaties zoals de beide reddingsmaatschappijen en het hospitaal-kerkschip 'de Hoop'. De goede samenwerking die in de huidige situatie reeds lang bestaat,
dient behouden en zo mogelijk verstevigd te worden.
5.6.21. Voor bijzondere situaties moet de mogelijkheid bestaan
dat een ministerie zijn specifieke verantwoordelijkheid
inzake de Noordzee tot gelding wil brengen buiten de
overeengekomen samenwerkingsorganisatie om. Hierbij valt
te denken aan dringende zaken met een vertrouwelijk of
geheim karakter, of wanneer een exclusief optreden noodzakelijk is. Voor die bijzondere gevallen zal het operationeel centrum direct middelen beschikbaar moeten stellen - op zee of vanuit reserve - zonder toetsing aan de
gezamenlijke normen voor doeltreffendheid en doelmatigheid.
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5.7.

Interdepartementale begeleiding.

5.7.1. Voor het goed functioneren van een kustwacht als samenwerkingsorganisatie is een vorm van interdepartementale
begeleiding nodig. Hiertoe kan een interdepartementale
'begeleidingscommisie voor de kustwacht' gevormd worden,
waarvan de leden worden benoemd door de betrokken ministers. Deze commissie kan belast worden met de algemene
begeleiding van de kustwacht/ binnen het kader van een te
ontwikkelen 'statuut voor de kustwacht'. Zij zal er vooral op toezien dat inderdaad een behoorlijke operationele
samenwerking wordt bereikt en dat daarbij alle mogelijkheden voor grotere doeltreffendheid en doelmatigheid worden benut. Alle knelpunten in het functioneren van de
kustwacht kunnen dan bij deze commissie op tafel komen,
voor zover de coördinatoren van de kustwacht niet zelf
een oplossing weten te bereiken.
5.7.2.

In de practijk kan het regelmatig contact tussen de begeleidingscommissie en de coördinatoren van de kustwacht
fungeren als periodiek beleidsoverleg tussen de betrokken
ministeries en de uitvoerende organisatie. Deze functie
is vergelijkbaar met het bestaande driehoeksoverleg voor
de politie (officier van justitie, burgemeester en politiechef). Het verschil is alleen dat het hier om meer
partijen gaat, omdat het hier een breder werkgebied betreft. De functie is echter dezelfde: het bevorderen van
een goede afstemming tussen beleid en uitvoering.

5.7.3. Met het oog op een goede werkbaarheid moet de begeleidingscommissie een beperkte samenstelling krijgen. Bij
voorkeur ware niet meer dan êén lid per ministerie aan te
wijzen, tenzij een ministerie met twee wezenlijk verschillende verantwoordelijkheden betrokken is (een benadering die ook bij de samenstelling van de ICONA is gevolgd) . Te denken valt dan aan de volgende samenstelling:
Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat en DGSM), Justitie
(het departement en het Openbaar Ministerie), Defensie,
Landbouw en Visserij, en Financiën. Bovendien ligt het
voor de hand om Binnenlandse Zaken te betrekken, in verband met een goede afstemming van het algemeen politiebeleid en de eventuele betrokkenheid bij incidenten (met
mogelijke gevolgen voor de openbare orde te land) en bij
rampen (met mogelijke gevolgen voor kustgemeenten).
Het voorzitterschap van de begeleidingscommissie zou, bij
toerbeurt, vervuld kunnen worden door de leden vanuit de
meestbetrokken ministeries (Verkeer en Waterstaat en Justitie) .
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5*7.4*

Het ligt daarbij voor de hand dat ook door de verschillende betrokken beleidsinstanties het nodige verricht
wordt om de operationele taakuitvoering door de kustwacht
behoorlijk te kunnen sturen. Bij de kustwacht moeten de
richtlijnen vanuit het beleid duidelijk zijn/ voor elk
van de taken of taakgebieden. Op het gebied van de opsporing van strafbare feiten fungeert hiervoor de PKON; het
hier ontwikkelde opsporingsbeleid wordt dan ter kennis
gebracht aan de T-coördinator die vervolgens zorg draagt
voor een samenhangende uitvoering. Op het gebied van het
scheepvaartverkeer is er het Nautisch Overleg Noordzee
(NON) dat een functie heeft in de ontwikkeling van het
verkeersbeleid.
Wel is het van belang dat de aanleveranciers van beleid
niet tevens op de stoel van de uitvoerder gaan zitten.
Wel moet de uitvoering door de kustwacht regelmatig vanuit het beleid beoordeeld worden, met het oog op eventuele bijsturing* De voorgestelde begeleidingscommissie kan
hierin een belangrijke rol spelen, met name wanneer het
om de samenwerking gaat*

5.7.5.

Het ligt verder voor de hand dat de begeleidingscommissie
voor de kustwacht haar taak uitoefent binnen het kader
van de ICONA. Deze is immers belast met de interdepartementale coördinatie, ook voor de uitvoering van het
Noordzeebeleid* Daarom zullen de rapporten en adviezen
van de begeleidingscommissie, afhankelijk van het onderwerp, plaatsvinden aan de ICONA of aan de betrokken ministère s) door tussenkomst van de ICONA.
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5.8.

Perspectief.

5.8.1.

Het hier voorgestelde samenwerkingsmodel voor een kustwacht vertoont een duidelijke overeenkomst met het bestaande samenwerkingsmodel voor het reddingsgebeuren: een
model van verplichte coördinatie en samenwerking waarin
ieders verantwoordelijkheid onverlet blijft. Dat blijkt
in de practijk naar behoren te werken. In feite wordt dit
model nu uitgebreid naar een breder takenpakket. De commissie ziet het als een uitdaging voor alle betrokkenen
om het 'reddingsmodel* - dat alleen in werking treedt onder incidentele druk van een noodzakelijke reddingsoperatie - nu ook te hanteren voor een doorlopend gezamenlijke
uitvoering van een breder takenpakket.

5.8.2. Het beschreven samenwerkingsmodel vraagt natuurlijk een
verdere uitwerking. Het gaat daarbij op zijn minst om de
volgende onderwerpen:
- een nadere schatting van de door deelnemende diensten
in te brengen capaciteit - materieel en personeel naar aantallen, kwaliteit en locatie
- de (doorlopende) bezetting van het in te richten landelijk operationeel coördinatiecentrum
- de positie van de huidige afzonderlijke centra
- het ontwerpen van procedures voor overleg en regelgeving.
5.8.3.

Een bijzonder punt dat nadere uitwerking behoeft betreft
de voorziening in vliegend materieel voor Noordzeetaken.
De onlangs beschikbaar gekomen bevindingen van de hiervoor ingestelde interdepartementale werkgroep behoeven op
korte termijn nadere studie en overleg tussen de betrokken ministeries - Verkeer en Waterstaat, Justitie, Defensie en Financiën - om tot beslissingen te kunnen komen.
De commissie is van mening dat de totstandkoming van een
brede kustwacht als samenwerkingsorganisatie ook een brede benadering vraagt van het takenpakket voor nieuw vliegend materieel voor Noordzeetaken. In een nadere studie
zal met name ook de geschiktheid voor reddingsoperaties
betrokken moeten worden.
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5.8.4.

Bij verwezenlijking van de hier voorgestelde samenwerkingsorganisatie is - behalve de sturing vanuit een begeleidingscommissie - ook een resultatenbeoordeling ('evaluatie' ) op het niveau van de betrokken ministers van belang.
Dit kan gebeuren aan de hand van een jaarlijkse rapportage
door de ICONA.
Bij een dergelijke regelmatige beoordeling dienen ook nadrukkelijk de mogelijkheden voor verdergaande samenwerking
in de toekomst betrokken te worden. De commissie is van mening dat het in deze fase gaat om een belangrijke stap die
een groeiproces in gang kan zetten. Geleidelijkheid, regelmatige beoordeling, bijsturing en doorlopende onderbouwing
zijn klassieke 'wachtwoorden' in zo'n proces. De commissie
ziet in de feitelijke uitdaging voor de betrokken ministeries en hun diensten voldoende rechtvaardiging om daarbij
ambtelijke zandbanken te omzeilen of zelfs op te ruimen.
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5.9.

Aanbeveling.
Samenvattend beveelt de commissie het volgende aan:
Vorming van een 'kustwacht' als samenwerkingsorganisatie
voor de operationele uitvoering van de volgende Noordzeetaken:
- alle taken op het gebied van toezicht en opsporing van
strafbare feiten
- het niet-justitiële toezicht, uitgeoefend vanwege betrokken vakministers (uitgezonderd het toezicht op de olieen gaswinning)
- de verkeersregeling
- het verkeersonderzoek
- de varende verkeerstaken
- de huidige (beperkte) kustwacht
- het nood-, spoed- en veiligheidsverkeer over radio
- de redding van personen
- de rampenbestrijding
waarbij de bestaande ministeriële verantwoordelijkheden
blijven gehandhaafd, en verder als aangegeven in dit hoofdstuk»
De voorbereiding hiervan kan worden opgedragen aan een door
de ICONA te vormen projectgroep voor de kustwacht.
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6.

VOORSTEL; SAMENVOEGING VAN TAKEN IN EEN 'HYDROGRAFISCH INSTITUUT ' .

6.1.

Inleiding.

6.1.1. De commissie is van mening dat de verschillende hydrografische taken van de overheid zijn op te vatten als gelijksoortig: voor verschillende doelen wordt gebruik gemaakt
van dezelfde soort middelen. De situatie is thans zo dat
verschillende diensten elk over eigen middelen beschikken
en - vanuit eigen doelstelling en taken - eigen activiteiten ondernemen.
6.1.2. De commissie heeft zich nader beraden over de vraag in
hoeverre bundeling van deze gelijksoortige taken en activiteiten voordelen zou kunnen opleveren, uit een oogpunt
van
- doelmatigheid: door het gebruiken van eikaars operationele middelen en door, waar mogelijk, het gecombineerd
uitvoeren van taken
- doeltreffendheid: door gebruik te maken van eikaars informatie alsmede door verwante taken meer samenhangend
uit te voeren.
6.1.3. Hiertoe heeft de commissie een voorstel ontwikkeld voor
samenvoeging van een aantal overheidstaken in een ' hydrografisch instituut'. Het voorstel wordt hierna uitgewerkt.
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6.2.

Samenvoeging van bestaande diensten.

6.2.1. Op basis van een brede vergelijking van verantwoordelijkheden/ taken en middelen meent de commissie dat het aanbeveling verdient om binnen de rijksoverheid te komen tot
een bundeling van alle taken en middelen op hydrografisch
gebied, waarbij 'hydrografie' breed wordt opgevat: de beschrijving van zee en zeebodem ten behoeve van alle gebruiksfuncties van de Noordzee. Op grond van de mate van
overeenkomst en verwantschap tussen de betrokken diensten
meent de commissie dat samenvoeging hier de aangewezen weg
is.
6.2.2. De belangrijkste inspanning van de overheid op hydrografisch gebied wordt thans geleverd door
- de meetdiensten van Ri jkswaterstaat, met name die van de
Directie Noordzee
- de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke marine
- enkele kleinere onderdelen van DGSM (Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken)•
6.2.3. Door bundeling van deze diensten kan een 'Nederlands
Hydrografisch Instituut' ontstaan, dat de volgende groepen
van activiteiten omvat:
- meetactiviteiten vanaf mobiele platforms (schepen en
vliegtuigen)
- meetactiviteiten vanaf vaste platforms (vaste meetstations aan de kust en buitengaats)
- dataverwerking:
- presentatie van de gegevens voor direct operationeel
gebruik
- nadere bewerking van gegevens
- databank: opslag van de betrokken gegevens.
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6.3.

Doelstelling en taken.

6.3.1. De algemene doelstelling van een instituut waarin hydrografische middelen
luiden:

en

ondersteuning

activiteiten
van

het

zijn

gebundeld,

overheidsbeleid

door

kan
het

verzamelen en bewerken van hydrografische informatie.
6.3.2. In practijk betekent dit een dienstbaarheid aan:
- het dagelijks beheer van de Noordzee*: dit betreft het
verzamelen, verspreiden en bewerken van operationele informatie ten behoeve van waterstaatkundig beheer, milieubeheer, nautisch beheer, kaartering, weerberichtgeving, enzovoort
- het beleidsgerichte onderzoek van en voor de overheid:
dit betreft het verzamelen en bewerken van meetgegevens
voor beleidsonderbouwend onderzoek van de overheid, zoals voor de Dienst Getijdewateren van

Rijkswaterstaat,

DGSM, KNMI, Rijks Geologische Dienst, RIVO, Defensieresearch, enzovoort
• de internationale samenwerking:
- deelneming aan internationale onderzoekprojecten
- export van kennis, met name in het kader van ontwikkelingssamenwerking
- inbreng in internationale organen.
6.3.3. Voorzover de overheidstaken het toelaten kan het instituut
zijn operationele middelen ook beschikbaar stellen aan
derden. Hierbij valt te denken aan universitaire en semiuniversitaire onderzoekinstellingen die overwegend fundamenteel onderzoek verrichten, gericht op de verwerving van
achtergrondkennis. Ook andere gesubsidieerde onderzoekinstellingen (zoals het Waterloopkundig Laboratorium) en het
bedrijfsleven kunnen belangstelling tonen. Het kan daarbij
gaan om gastvrijheid voor 'opstappers', maar ook om meetprogramma's in opdracht.
6.3.4. Het ligt voor de hand dat een instituut waarin zoveel informatie en kennis gebundeld wordt, ook zelf een signalerende en adviserende functie kan vervullen. Deze functie
kan worden uitgeoefend naar zowel de overheid en haar verschillende diensten als naar de wetenschappelijke wereld,
nationaal en internationaal.
6;3.5. Het bovenstaande is op de volgende bladzij in een schema
in beeld gebracht.

* In verband met de huidige taak van de Dienst der Hydrografie
van de Koninklijke marine zal het werkgebied in bepaalde
opzichten ook de wateren rond de Nederlandse Antillen omvatten.

belast met:

GEBRUIKERS:
Departementale directies e.d.
(RWS# DGSM, KNMI, Staattoezicht Mijnen, Kon. marine
e.a.)

DAGELIJKS BEHEER
(waterst., milieu, nautisch etc.)
e-i
gebaseerd op kennis d.m.v.
routinemetingen en directe presentatie van gegevens

Onderzoekinstanties van de
overheid (DGW, RIVO, RGD,
Defensieresearch bij TNO,
e.d.). Eventueel ook derden,
w.o. het bedrijfsleven

BELEIDSGERICHT ONDERZOEK
ter verwerving van nieuwe beleidsonderbouwende kennis, d.m.v. speciale
meetprogramma's en nadere bewerking
van gegevens

(Semi-)universitaire
onder zoekinste11ingen

FUNDAMENTEEL ONDERZOEK
gericht op verwerving van nieuwe
achtergrondkennis

HYDROGRAFISCH INSTITUUT
belast met
- uitvoering van hydrografische metingen, in routine en speciale programma's
*

- schepen en vliegtuigen
- vaste meetstations
- presentatie en nadere bewerking, afgestemd op gebruikers
r-»
- opslag van gegevens
- signalering en advisering
naar overheid en wetenschap

SCHEMA: RELATIES TUSSEN HYDROGRAFISCH INSTITUUT EN GEBRUIKERS

O)
I
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6.3.6. Door de gebundelde opzet kan een dergelijk instituut tevens belast worden met
- het centraal beheer van meetsystemen en -instrumenten
- coördinatie van operationeel zee-onderzoek waarbij ook
andere onderzoekinstellingen betrokken zijn
- vertegenwoordiging in een aantal internationale organen.
6.3.7. Een en ander leidt tot het volgende pakket van taken en
activiteiten voor het nieuwe instituut:
a. Het verzamelen van hydrografische* gegevens inzake
- de zeebodem en buitengaatse werken, alsmede natuurlijke en kunstmatige obstakels en andere objecten in
het zeegebied; van belang voor o.m. waterstaatswerken, scheepvaart, kaartering en olie- en gaswinning
- de waterbeweging, zoals stroom, golven, getijden,
deining en (andere) meteorologische gegevens; van belang voor o.m. scheepvaart, kustbeheer, milieubeheer
en weerberichtgeving
- de kwaliteit van water, bodem en organismen; van belang voor met name het milieubeheer.
b. Het verwerken van de verzamelde gegevens:
- voor een directe beschikbaarstelling ten behoeve van
operationeel gebruik, zoals scheepvaart, kustbeheer
en weerberichtgeving
- nadere bewerking ervan ten behoeve van zowel het dagelijks beheer als beleidsgericht onderzoek.
c. Het samenstellen en uitgeven van zeekaarten - w.o. ook
speciale kaarten voor visserij en pleziervaart - alsmede het verzorgen van nautische publicaties als stroomatlassen, documentatiebladen, zeemansgidsen en dergelijke.
d. Het opzetten en onderhouden van een databank waarin alle gegevens - zowel de verzamelde gegevens als de resultaten van nadere bewerking - worden opgeslagen, toegankelijk voor alle mogelijke gebruikers: overheid, wetenschap, bedrijfsleven en publiek.

* 'Hydrografisch' ook hier breed opgevat: beschrijving van zee en
zeebodem, w.o. ook geologische en grondmechanische metingen.
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e.

De zorg voor de marien-geodetische grondslag van het
Nederlandse deel van het continentale plat, alsmede het
toezicht en de advisering inzake de plaatsbepaling van
werken van overheid en bedrijfsleven in het betreffende
gebied.

f.

Het verschaffen van faciliteiten op hydrografisch gebied aan overheidsdiensten, onderzoeksinstanties van de
overheid, (semi-)universitaire onderzoekinstellingen,
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

g.

Deelneming aan internationale samenwerking;
- internationaal overeengekomen onderzoekprojecten, zowel in civiel als in militair verband
- export van kennis, met name in het kader van ontwikkelingssamenwerking .

h.

Centraal beheer van meetsystemen en -instrumenten op
hydrografisch gebied, alsmede het bijdragen aan nieuwe
ontwikkelingen voor hydrografische toepassingen.

i.

De coördinatie van operationeel zee-onderzoek wanneer
meerdere instellingen - al of niet met inzet van eigen
operationele middelen - zijn betrokken bij een project
of programma.

j.

Het verzorgen van de Nederlandse vertegenwoordiging in
een aantal internationale organen, zoals
- de 'International Hydrographic Organization'
- de 'North Sea Hydrographic Commission'
- de 'Féderation Internationale des Géometres'.
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6.4

Middelen.

6.4.1.

De materiële en personele middelen voor het instituut
moeten worden ingebracht door de eerdergenoemde diensten. Waar dit precies op neer komt, is hieronder per
dienst aangegeven.

6.4.2.

Vanuit de Ri jkswaterstaat, met name de directie Noordzee:
- acht vaste meetstations buitengaats, met een verwerkingscentrum in Hoek van Holland, tezamen vormend het
'Meetnet Noordzee'
- zes grote schepen voor waterstaatkundige en milieugerichte metingen, (hiervan heeft êên schip ook een functie bij rampenbestrijding en verkeersonderzoek, beide
in het kader van de voorgestelde kustwacht)
- een beperkt aantal vliegtuiguren voor hydrografische
waarnemingen vanuit de lucht
- een aantal afdelingen en onderdelen, verdeeld over de
gehele directie (gevestigd in Rijswijk).
Daarnaast beschikken beheersdirecties van Rijkswaterstaat
langs de kust nog over een aantal andere meetvaartuigen
die deeltaken op zee verrichten; hun toekomstige relatie
tot het nieuwe instituut dient nog nader te worden bezien.
De zorg voor de meetmiddelen - in de vorm van de aanschaf, het onderhoud en het opereren van schepen, vaste
platforms en instrumenten - is thans door de Directie
Noordzee vrijwel volledig uitbesteed aan het bedrijfsleven. Dit kostbare deel van het meetwerk beslaat meer dan
drie-kwart van het huidige budget; alleen de directievoering over dit werk berust nog bij de directie zelf.
De zorg voor de jneeJt^ejgjBVjans - verzamelen en verwerken
(presentatie en nadere bewerking) - berust geheel bij de
directie zelf.
Het huidig aantal in te brengen overheidsfuncties bedraagt ongeveer 75 van de 150 functies die de Directie
Noordzee thans omvat. Het uitbestede werkpakket in de
meetsector beslaat naar schatting 50 a 60 manjaren.
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6.4.3.

Vanuit de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke marine:
- drie grote schepen voor hydrografisch en oceanografisch
opnemingswerk
- ondersteunende capaciteit van andere specialistische
marineschepen
- het bureau van de dienst (gevestigd in den Haag) / dat
o.m. belast is met het samenstellen en uitgeven van
zeekaarten en andere nautische publicaties.
Wat betreft de personele middelen gaat het thans om ongeveer 215 overheidsfuncties: 150 militaire functies op de
schepen en 65 burgerfuncties bij het bureau. Indien in de
toekomst ook voor deze dienst een bepaalde mate van uitbesteding kan worden doorgevoerd, zou het aantal overheidsfuncties met 100 a 120 kunnen dalen.

6.4.4.

Vanuit DGSM (Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken):
- één vaartuig voor hydrografisch onderzoek (in de toegangsgeulen van de Westerschelde) met ongeveer 10 functies? de preciese werkrelatie van dit vaartuig ten opzichte van het instituut dient nog nader te worden bezien.

6.4.5.

Het aldus te vormen instituut zal dan kunnen beschikken
over 9 a 10 grote opnemingsvaartuigen/ met de daaraan
verbonden meet- en verwerkingssystemen/ alsmede over acht
buitengaatse meetstations op vaste platforms/ met aan de
wal een verwerkingscentrum. Van de opnemingsvaartuigen
zijn er thans 2 eigendom van derden; van de platforms behoren er thans 5 aan derden (oliemaatschappijen).
De personele omvang zal - uitgaande van de huidige graad
van uitbesteding - ongeveer 275 a 300 overheidsfuncties
bedragen. Bij voortgaande uitbesteding is een verdergaande daling van het aantal overheidsfuncties te verwachten.

6.4.6. Het bundelen van middelen en hun inzet zal in eerste instantie niet leiden tot besparingen, maar tot een betere
inzet met grotere prestatie. Een aanduiding van verwachte
voordelen is opgenomen in het laatste deel van dit hoofdstuk.
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6.5.

Leiding en coördinatie.

6.5.1.

De leiding van een hydrografisch instituut zal er voor
moeten zorgen dat de belangen van de verschillende ministeries en onderzoekinstanties voldoende tot hun recht
komen. Daarvoor is een coördinerende staf nodig voor operaties en plannen: naast het dagelijks regelen van de
operaties zal hier ook de samenhangende planning van
vaarprogramma's moeten worden voorbereid, in overleg met
alle betrokken gebruikers.

6.5.2.

Het is in dit verband van belang dat vanuit alle deelnemende gebruikers en uitvoerders een directeurenoverleg
wordt gevormd/ alsmede een periodiek bijeenkomende planninggroep. Deze planninggroep kan gevormd worden door
meer specifieke deskundigen uit het nieuwe instituut en
zijn brede gebruikerskring. In die groep kan het geheel
van wensen en mogelijkheden worden omgezet in concrete
vaarprogramma's, jaarprogramma's en (middel)lange-termijnplannen voor het hydrografisch instituut. (In dit
verband wordt ook verwezen naar het volgende hoofdstuk
van dit advies, waarin een breed overleg voor het gehele
operationele zee-onderzoek aan de orde komt).

6.5.3.

Behalve de operationele leiding en coördinatie is uiteraard ook het materieel beheer van groot belang voor het
goed functioneren van een gebundeld hydrografisch instituut. Het nieuwe instituut moet kunnen beschikken over de
nodige operationele middelen, in gewenste aantallen en
soorten. (Het materieel beheer komt verder ter sprake in
hoofdstuk 8 van dit advies).
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6.6.

Ambtelijke positie.

6.6.1.

Zoals eerder duidelijk werd, zal het nieuwe instituut
werken ten behoeve van velerlei overheidsdiensten en onderzoekinstellingen. Belangrijk voor het goed functioneren ten opzichte van al die belanghebbenden is de plaats
van het instituut binnen de overheid: de brede interdepartementale dienstbaarheid moet tot uitdrukking komen in
de ambtelijke positie van het instituut.

6.6.2.

Een belangrijk zakelijk punt is in dit verband de wenselijkheid van een betrekkelijk zelfstandige en neutrale
positie. Hierdoor wordt bevorderd dat het instituut een
brede, veelzijdige en daardoor evenwichtige benadering
kan realiseren. Aan de andere kant moet voorkomen worden dat het instituut de wisselwerking met de beleidsvorming - waaraan het instituut moet bijdragen - gaat missen. Daarom verdient een positie in de nabijheid van
diensten die belast zijn met belangrijke beheers- en
beleidstaken op de Noordzee de voorkeur.

6.6.3.

Voor de regeling van de ambtelijke positie zijn verschillende mogelijkheden denkbaar:
1) onderbrenging bij de coördinerend minister voor
Noordzee-aangelegenheden
2) onderbrenging bij een der meest betrokken vakministers, en dan in een zelfstandige positie en met begeleiding door een interdepartementaal orgaan als de
ICONA
3) onderbrenging bij een der meest betrokken vakministers, en dan als onderdeel van het meest daarvoor in
aanmerking komende directoraat-generaal en met begeleiding door een interdepartementaal orgaan als de
ICONA.

6.6.4.

Van de drie genoemde mogelijkheden zou de eerste geheel
nieuw zijn. In de huidige situatie lijkt zij moeilijk
haalbaar omdat de huidige bevoegdheden van coördinerende
ministers zich niet uitstrekken tot uitvoerende taken.
Een wijziging van deze positie is niet op korte termijn
te verwachten.

6.6.5.

De derde mogelijkheid heeft bezwaren uit een oogpunt van
practische werkbaarheid. De onafhankelijkheid van het instituut komt gemakkelijk in gevaar wanneer het instituut
onderdeel is van een bestaand directoraat-generaal met
een bredere taakstelling.
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De begeleiding door een interdepartementaal orgaan als de
ICONA kan daar wel tegen waken, maar levert aan de andere
kant weer gemakkelijk spanningen op ten opzichte van de
andere onderdelen van het betrokken directoraat-generaal»
6.6.6. De commissie spreekt daarom een voorkeur uit voor de
tweede mogelijkheid, en acht dan om practische redenen de
minister van Verkeer en Waterstaat de meest aangewezen
vakminister. Ook in die opzet zal een goed evenwicht gevonden moeten worden tussen twee wenselijkheden voor de
positie van het nieuwe instituut: onafhankelijkheid en
tegelijk nauwe relaties met alle gebruikers.
6.6.7.

Denkbaar is in dit verband een positie die vergelijkbaar
is met die van het KNMI en van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). Deze instituten
vallen onder een vakminister, maar hebben een vrij onafhankelijke positie in verband met hun bredere dienstbaarheid.

6.6.8.

In dit verband moet ook de mogelijkheid genoemd worden
van een privaatrechtelijke verzelfstandiging van het
nieuw te vormen instituut. Hiervoor zijn verschillende
vormen - bijvoorbeeld een overheidsstichting - denkbaar,
die om nadere studie vragen van hun voor- en nadelen. Een
voordeel lijkt in ieder geval een duidelijke onafhankelijkheid van het instituut; een nadeel kan liggen in de
grotere afstandelijkheid, waardoor een soepel inspelen op
de gebruikerswensen van de overheid in gevaar kan komen.

6.6.9.

Zowel bij een ambtelijke positie binnen een der ministeries als bij een privaatrechtelijke verzelfstandiging
kan het instituut werk uitbesteden naar de particuliere
sector. De Directie Noordzee past nu al een verregaande
mate van uitbesteding toe, waarbij zij wel zelf de directie voert over het uitbestede werk. De Dienst der Hydrografie van de Koninklijke marine kent nog vrijwel geen
uitbesteding. Nadere studie is nodig over de vraag in
hoeverre het nieuwe instituut - welke positie het ook
krijgt - uitbesteding kan toepassen. Hierbij spelen verschillende factoren een rol, zoals de noodzaak van toezicht op het uitbestede werk, het eventueel vertrouwelijke of geheime karakter van opdrachten, de rechtspositie
van het huidige personeel (militair en burger), enzovoort.

6.6.10. Voor beide onderwerpen - privaatrechtelijke verzelfstandiging, en uitbesteding - kan advies gevraagd worden aan
de Interdepartementale Begeleidingscommissie Privatisering (I.B.P.).
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6.7.

Financiering.

6.7.1.

De financiering van het nieuwe instituut mag niet tot
kostenverhoging leiden. De voorstellen in dit advies beogen immers:
- verhoging van doeltreffendheid: hogere prestatie met
dezelfde middelen (kosten)
en/of
- verhoging van doelmatigheid: gelijke prestatie met minder middelen (kosten), wat een besparing zou kunnen inhouden .

6.7.2.

Gezien de taken en de gebruikerskring zal het instituut
voor een deel van zijn activiteiten over een eigen budget
moeten beschikken; voor een ander deel zal het zijn aangewezen op bijdragen vanuit de ministeries die als gebruiker optreden.

6.7.3.

Het eigen budget zal moeten dienen voor de activiteiten
die voortvloeien uit de vaste 'eigen' taken, waarvoor het
instituut tot op zekere hoogte ook een eigen verantwoordelijkheid draagt. Hoe ver die eigen verantwoordelijkheid
precies moet gaan moet nog nader worden uitgewerkt.

6.7.4.

In ieder geval zal het instituut de uitgave moeten verzorgen van algemene hydrografische en nautische informatie/ en zal het zijn eigen vaardigheden en voorzieningen
op het vereiste niveau moeten handhaven. Dat betekent dat
het eigen budget van het instituut in ieder geval betrekking zal hebben op
- de samenstelling en uitgave van zeekaarten, stroomatlassen, documentatiebladen, zeemansgidsen en dergelijke
- het ontwikkelen, aanschaffen en beheren van meetsystemen en -instrumenten
- het op beperkte schaal aanvatten van verkennende activiteiten, die een aanzet kunnen vormen tot toekomstige
programma's in opdracht van gebruikers (zogenoemde pilot-projecten).
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6.7.5.

Een tweede deel van het budget zal beschikbaar moeten komen door evenredige bijdragen vanuit de ministeries wier
onderdelen regelmatig gebruik maken van de diensten van
het instituut. Dergelijke bijdragen kunnen jaarlijks gelijktijdig met de vaststelling van het jaarprogramma worden bepaald. De gebruiker krijgt door zijn bijdrage in
feite recht op de voor hem gereserveerde meet- en verwerkingscapaciteit/ naar afgesproken tijdstip en omvang.

6.7.6. Voor een goede verzekering van een doorlopende financiering van het instituut is het wel van belang dat de gezamenlijke bijdragen van de gebruikende ministeries - te
leiden via een zogenoemde moederpost op de begroting van
het beherende ministerie - geen grote schommelingen ondergaan. De commissie acht voor hydrografische activiteiten een nauwkeurige verrekening-per-verrichte-handeling
binnen de overheid niet aan te bevelen: zij is administratief nogal ingewikkeld en bovendien te wisselvallig
voor een goede doorlopende financiering van het instituut.
6.7.7.

Tenslotte moet nog een derde bron van financiering genoemd worden: de inkomsten uit opdrachten die verricht
worden voor derden. Deze bron zal waarschijnlijk van bescheiden omvang zijn, omdat particuliere opdrachten alleen worden aanvaard voorzover de overheidstaken daarvoor
ruimte laten.

6.7.8.

In geval van een eventuele privaatrechtelijke verzelfstandiging van het instituut is voor de wijze van financiering een benadering denkbaar zoals die wordt gehanteerd voor TNO.*

* TNO = Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek.
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6.8

Voor- en nadelen.

6.8.1. Bundeling van hydrografische taken en middelen in een hydrografisch instituut biedt voordelen maar ook nadelen. De
commissie heeft die alle in haar beschouwingen betrokken.
Zij worden - voorzover thans te voorzien - hieronder kort
samengevat.
6.8.2. Bij de Directie Noordzee en bij de Dienst der Hydrografie is de behoefte aan meetcapaciteit op dit moment groter
dan wat met de nu beschikbare middelen wordt bereikt.
Door bundeling van capaciteit zal dit verschil kunnen verminderen. De mogelijkheid ontstaat immers om bepaalde activiteiten te combineren, terwijl bovendien de prioriteitstelling in een ruimer verband evenwichtiger wordt. Door
de schaalvergroting ontstaan ook meer mogelijkheden voor
rationalisatie•
6.8.3. Samenvoeging van de vloten van de betrokken diensten biedt
mogelijkheden voor een betere samenstelling van het vaar«

tuigenbestand. Naast standaardisering wordt binnen een
groter bestand ook een zekere specialisatie mogelijk, die
de doeltreffendheid ten goede kan komen.
6.8.4. De betrokken diensten beschikken thans ieder afzonderlijk
over kennis, technieken en voorzieningen, die bij de anderen niet beschikbaar zijn of minder ver zijn ontwikkeld.
Bundeling zal leiden tot een meer compleet pakket van
voorzieningen, met name op meettechnisch en cartografisch
gebied. Vooral de bijzondere en kostbare waarnemingssystemen kunnen hierdoor in een breder verband worden benut.
Dit komt de doelmatigheid van de inzet ten goede. Bovendien zullen de gebruikers sneller en vollediger kunnen
worden bediend•
6.8.5. De betrokken diensten gebruiken voor een deel gelijksoortige technieken en middelen. De ervaring leert dat nieuwe
ontwikkelingen in het algemeen ingewikkeld en kostbaar
zijn. Een gezamenlijke aanpak zal een gunstig effect kunnen hebben op de ontwikkeling van moderne technieken als
metingen vanuit vliegtuigen en satellieten ('remote sensing'), geautomatiseerde akoestische onderwaterkaartering
('sea floor mapping') en op het gebied van gegevensverwerking. Het samen dragen van ontwikkelingskosten is immers
goedkoper dan ieder apart.
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6.8*6*

Het is zeker dat in de toekomst gegevensbestanden van
zeer grote omvang bij de betrokken diensten zullen ontstaan* Met een bundeling kan de dubbele opslag en verwerking van gegevens komen te vervallen. Na de bundeling
zullen vanuit êén gezamenlijke bestand aangepaste presentaties verzorgd kunnen worden naar de verschillende gebruikers .

6*8*7*

Het voorgestelde overleg over programma's en plannen van
het instituut zal ongetwijfeld leiden tot een intensivering van de interdepartementale contacten. Verwacht mag
worden dat van het instituut een gunstige werking zal
uitgaan op een samenhangende benadering van het Noordzeebeleid.

6*8*8*

De totstandkoming van een gebundeld hydrografisch instituut bij de rijksoverheid is ook van betekenis voor de
vertegenwoordiging van Nederland in internationaal hydrografisch en oceanografisch verband. Het nieuwe instituut
zal een snelle totstandkoming van een eenduidige en veelzijdige inbreng kunnen bevorderen. Dit betreft zowel de
te ieveren feitelijke deskundigheid als uit te brengen
adviezen en in te nemen standpunten.

6.8*9*

Een bezwaar van het nieuw te vormen instituut kan zijn
dat het functioneren van de Directie Noordzee (Rijkswaterstaat) nadelig wordt beïnvloed wanneer daaruit de metende onderdelen worden gelicht. Het functioneren van die
directie wordt thans voor een belangrijk deel bepaald
doordat doorlopend beschikt wordt over eigen middelen om
het werkgebied te verkennen en te leren kennen: de eigen
vaartuigen zijn de 'ogen' van de directie. Met name voor
het dagelijkse beheer - zoals het bewaken en onderhouden
(baggerwerk) van vaargeulen - is het een vereiste dat
steeds binnen handbereik operationele meet- en verwerkingscapaciteit beschikbaar is. Na afroep dient binnen
enkele dagen de verwerkte informatie in de verlangde vorm
beschikbaar te zijn. Ook het nieuwe instituut zal in deze
behoeften snel en soepel moeten blijven voorzien.
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6.8.10. In de huidige situatie maakt het KNMI een direct gebruik
- *on line' - van meetgegevens van de Directie Noordzee:
voor het dagelijks opstellen van weerberichten en stormwaarschuwingen, en verder bij bijzondere gebeurtenissen
als hoge waterstanden die kunnen leiden tot dijkbewaking. Ononderbroken beschikbaarheid van meetgegevens en
een goede kwaliteitscontrole zijn daarbij van wezenlijk
belang. Er zal voor moeten worden gewaakt dat ook een
breed opgezet hydrografisch instituut de slagvaardigheid
behoudt om bovengenoemde vitale informatiefunctie te
waarborgen.
6.8.11. In de huidige situatie heeft de Dienst der Hydrografie
bij de Koninklijke marine een beleidsondersteunende taak
op het gebied van de onderzeebootbestrijding, de mijnenjacht en de militaire meteorologie. Zo speelt Hr. Ms.
'Tydeman' een actieve rol in militaire onderzoekprogramma's, en worden alle hydrografische schepen regelmatig
ingezet voor beproeving van militaire apparatuur. Bij dit
soort activiteiten zijn de behandelde gegevens en werkzaamheden vaak aan geheimhouding onderworpen. In een gebundeld instituut moet een goede uitvoering van deze militair-gevoelige taken zijn gewaarborgd.
6.8.12. Zowel ter bescherming van het instituut als zijn opdrachtgevers zal een duidelijke structuur moeten worden
geschapen die borg staat voor een goed toezicht op het
dienstbaar functioneren van het instituut. Hierbij mogen
onafhankelijkheid en ontplooiingsmogelijkheid van het
nieuwe instituut echter niet in gevaar komen. Een goede
samenwerking met de ambtelijke gebruikers kan worden bevorderd door:
- de bemanning van het nieuwe instituut voor een deel te
betrekken vanuit de belangrijkste gebruikers, bijvoorbeeld via detachering
- de huisvesting van het nieuwe instituut te situeren in
de nabijheid van de belangrijkste gebruikers.
6.8.13. Tenslotte: wanneer de hier voorgestelde hydrografische
bundeling wordt uitgevoerd is het van belang de resultaten regelmatig te beoordelen ('evaluatie'), zonodig op
het niveau van de betrokken ministers. Dit kan gebeuren
aan de hand van rapportages door de ICONA.
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6.9.

Aanbeveling.
Samenvattend beveelt de commissie het volgende aan:
Samenvoeging van hydrografische taken in een 'hydrografisch
instituut', door samenvoeging van:
- de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke marine, in
zijn geheel
- de meetdiensten (met meetstations en schepen) van de Directie Noordzee van Rijkswaterstaat
- de onderdelen van het Directoraat-Generaal Scheepvaart en
Maritieme Zaken die belast zijn met hydrografisch werk,
een en ander als aangegeven in dit hoofdstuk.
De voorbereiding hiervan kan worden opgedragen aan een door
de ICONA te vormen projectgroep voor het hydrografisch instituut .
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7.

VOORSTEL» VORMING VAN EEN 'BREED OVERLEG VOOR OPERATIONEEL
ZEE-ONDERZOEK'.

7.1.

Inleiding.

7.1.1.

Het voorstel om te komen tot een hydrografisch instituut uitgewerkt in het vorige hoofdstuk - komt samengevat op het
volgende neer: de rijksoverheid bundelt alle gelijksoortige
hydrografische taken en middelen waarover zij zelf direct
zeggenschap heeft; zij benut deze bundeling in de eerste
plaats voor de gezamenlijke overheidsbehoeften op het gebied van beheerstaken en beleidsgericht onderzoek, en indien de overheidstaken dit toelaten kan ook gebruik door
derden plaatsvinden.

7.1.2.

De commissie meent echter dat er méér mogelijk is om te komen tot een meer doeltreffende en meer doelmatige inzet van
middelen: een breed overleg voor al het operationele ('zeegaande ') zee-onderzoek dat geheel of overwegend door de
rijksoverheid wordt bekostigd. Het voorstel om hiertoe te
komen ligt duidelijk in het verlengde van de vorming van
een hydrografisch instituut bij de overheid zelf.
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7.2.

Functie en deelnemers.

7.2.1.

De commissie is van mening dat een dergelijk breed overleg
tussen alle betrokkenen zich zal moeten richten op zowel de
aanschaf als de inzet van operationele middelen voor het
zee-onderzoek. Daarbij gaat het in het bijzonder om investering in kostbare operationele middelen als onderzoekvaartuigen en zeegaande onderzoekapparatuur.

7.2.2.

Het overleg zal een periodiek karakter moeten dragen en
dienen uit te monden in duidelijke afspraken.* Via de aangewezen kanalen - die voor investeringen vrijwel altijd
uitkomen bij verantwoordelijke ministers - worden de afspraken gerealiseerd, met name via het subsidiebeleid.
Deelname aan een dergelijk breed overleg moet voor alle betrokken instellingen als een verplichting gelden, zo meent
de commissie.

7.2.3.

Deelnemers aan een dergelijk verplicht breed operationeel
overleg zullen zeker moeten zijn:
- het nieuwe hydrografisch instituut, ontstaan door bundeling van activiteiten van de Directie Noordzee (HWS), de
Dienst der Hydrografie (KM) en DGSM (en zolang dat instituut nog niet is gevormd: de diensten die daarin zullen
opgaan)
- alle andere diensten van de rijksoverheid die gebruiker
en/of uitvoerder zijn van zeegaande meet- en onderzoekactiviteiten, zoals de Dienst Getijdewateren van Rijkswaterstaat, de Koninklijke marine, het KNMI, de Rijks Geologische Dienst en de Directie Visserijen (Landbouw en
Visserij)
- universitaire en semi-universitaire onderzoekinstellingen, zoals het NIOZ** op Texel (met eigen zeegaand onderzoekvaartuig)
- de Nederlandse Raad voor Zee-onderzoek (NRZ), die thans
beschikt over het oceanografisch onderzoekvaartuig 'Tyro'
(rijkseigendom en in de vaart voor overwegend fundamenteel zeeonderzoek, gesubsidieerd door o.m. de minister
van Onderwijs en Wetenschappen).

* Het ligt daarbij voor de hand dat afspraken op nationaal niveau
in voorkomend geval worden afgestemd op internationaal gemaakte
afspraken; andersom kunnen nationaal gemaakte afspraken van
invloed zijn op het aangaan van nieuwe internationale verplichtingen .
** NIOZ = Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.
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7.2.4.

Het ligt voor de hand om het te vormen hydrografisch instituut te belasten met het secretariaat van het breed overleg. Via dit instituut kan ook een regelmatige rapportage
naar ambtelijke organen plaatsvinden, waarbij te denken
valt aan de ICONA en de ICZO.*

7.2.5.

Een belangrijk voordeel van het voorgestelde overleg ligt
in de mogelijkheid van verdergaande 'pool-vorming' van
vaartuigen en onderzoekapparatuur. Aanschaf, onderhoud en
inzet kunnen gezamenlijk worden benaderd, waarbij combinatiemogelijkheden en taakverdeling belangrijke aandachtspunten zullen zijn.

7.2.6.

Een goed operationeel overleg kan ook van invloed zijn op
de beleidsvorming op hoger niveau. Zo kan een goede coördinatie op het vlak van zeegaande operaties tegelijk een stimulans zijn voor een meer gecoördineerde programmering van
het zee-onderzoek als geheel, zowel wat betreft de Noordzee
als daarbuiten.

7.2.7.

Het is tenslotte denkbaar dat het voorgestelde overleg op
langere termijn kan leiden tot verdergaande vormen van samenwerking tussen deelnemende instellingen.

* ICZO = Interdepartementale Commissie voor Zee-Onderzoek.
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7.3.

Aanbeveling.
Samenvattend beveelt de commissie het volgende aan:
Vorming van een 'breed overleg voor operationeel zee-onderzoek', waarbij betrokken worden:
- het nieuw te vormen hydrografisch instituut (en zolang
dat nog niet is gevormd: de diensten die daarin zullen
opgaan)
- alle andere diensten van de rijksoverheid die als uitvoerder en/of gebruiker betrokken zijn bij zeegaande
meet- en onderzoekactiviteiten
- universitaire en semi-universitaire instellingen die betrokken zijn bij operationeel zee-onderzoek
- de Nederlandse Raad voor Zee-onderzoek (NRZ),
gericht op de coördinatie van zowel aanschaf als inzet van
de operationele middelen voor het zee-onderzoek, en verder
als nader aangegeven in dit hoofdstuk.
De voorbereiding hiervan kan worden opgedragen aan een interdepartementale werkgroep/ in te stellen door de coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden en de coördinerend minister voor het Wetenschapsbeleid.
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8.

VOORSTEL; VERSTERKING VAN HET MATERIEEL BEHEER.

8.1.

Inleiding.

8.1.1. De commissie verwacht dat de voorstellen die eerder in dit
advies zijn geformuleerd zullen bijdragen tot een meer
doelmatige inzet van operationele middelen op de Noordzee.
Immers:
- een 'kustwacht' als samenwerkingsorganisatie zal kunnen
leiden tot meer benutting van de bestaande capaciteit,
doordat diensten over en weer gebruik gaan maken van elkaars beschikbare capaciteit en door gecombineerde taakuitvoering
- hetzelfde geldt nog sterker voor het te vormen 'hydrograflsch instituut', omdat daar de hydrografische taken
en middelen worden gebundeld in één nieuw instituut
- het beoogde 'breed overleg voor operationeel zee-onderzoek' is gericht op o.m. de inzet van alle betrokken
operationele middelen (inclusief de zeegaande onderzoekapparatuur), op basis van verplicht overleg en uitmondend in duidelijke afspraken.
8.1.2. Die voorstellen betreffen vooral het operationeel beheer:
een goede inzet van de middelen voor de verschillende taken. Achter dat operationele beheer is ook een goed materieel beheer nodig, dat er voor zorgt dat de vereiste middelen daadwerkelijk beschikbaar zijn en zo goed mogelijk
benut kunnen worden.
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8.2.

Interdepartementaal overleg.

8.2.1. De commissie is van mening dat een goed materieel beheer
gediend wordt met de instelling van een regelmatig •interdepartementaal overleg voor zeegaande vaartuigen'. Een
dergelijk overleg zal een samenhangend materieelbeleid
voor zeegaande vaartuigen kunnen bevorderen.
8.2.2. Aan een dergelijk overleg zullen dan in beginsel alle departementale materieelbeheerders moeten deelnemen die civiele zeegaande vaartuigen in hun bestand hebben. Bij uitvoering van de eerdere voorstellen in dit advies ligt het
voor de hand dat de materleelbelangen op het gebied van de
kustwacht en de hydrografie dan gebundeld worden ingebracht in het interdepartementaal overleg. Door de vorming
van een breed overleg voor operationeel zee-onderzoek dat ook gesubsidieerde instellingen omvat - kan van die
kant eveneens een gebundelde inbreng verwacht worden, via
de vertegenwoordigers van betrokken ministeries.
8.2.3. Alle betrokken diensten en ministeries zouden verplicht
moeten worden tot tijdige informatie over hun materieelplannen. Ook een daadwerkelijke deelname aan het overleg
of de voorbereiding daarvan zou voor alle betrokkenen als
een verplichting moeten gelden.
8.2.4. Het voorzitterschap van het interdepartementaal overleg
kan worden opgedragen aan het hoofd van de Dienst Vaartuigen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. (Op de
positie van deze dienst wordt later in dit hoofdstuk nader
ingegaan)• Dat houdt ook in dat de minister van Verkeer en
Waterstaat verantwoordelijk en dus aanspreekbaar is voor
de kwaliteit van het overleg.
8.2.5. De commissie acht het van belang dat wordt vastgelegd dat
geen minister tot aanschaf van civiele zeegaande vaartuigen zal overgaan (of tot subsidiëring daarvan), dan na advies daarover door het 'interdepartementaal overleg voor
zeegaande vaartuigen'.
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8.3»

Versterking van de Dienst Vaartuigen.

8.3.1» De commissie is verder van mening dat voor een goed materieel beheer een zekere bundeling nodig is van technische
en economische deskundigheid» De spreiding van operationele middelen is - ook als de voorgaande voorstellen worden
uitgevoerd - te groot om elke dienst of instelling hierin
zelf volledig te laten voorzien.
8.3.2. De commissie is in dit verband van mening dat een interdepartementaal werkende dienst nodig is, met taken op het
gebied van
- verwerving van civiele zeegaande vaartuigen voor de
rijksoverheid
- materieel beheer van de betrokken vaartuigen.
8.3*3. Zoals al gesteld verwacht de commissie dat de eerdere
voorstellen in dit advies tot een verhoging van doelmatigheid kunnen leiden, maar dan overwegend op operationeel
gebied. Maar de doelmatigheid wordt ook gediend met een
samenhangende aanpak voor onderwerpen als de ontwikkeling
van technische specificaties en scheepsontwerpen, aanbesteding, toezicht op nieuwbouw en reparatie, technische en
economische beoordeling, enzovoort.
8.3.4. De commissie is van mening dat een dergelijke dienst een
ondersteunende en dienstverlenende functie moet hebben
tèn opzichte van de operationele diensten, die zelf verantwoordelijk blijven voor hun operationeel en materieel
beleid. Wel ligt het voor de hand dat van het bestaan van
een centrale dienstverlening initiatieven uitgaan voor een
samenhangend materieelbeleid - een vlootplan - voor het
geheel van de operationele taken.
8.3.5. Bij de rijksoverheid is al sprake van een centraal toezicht op varend materieel: op basis van het Koninklijk Besluit 'Toezicht rijksvaartuigen' vallen alle civiele
rijksvaartuigen onder centraal toezicht van de Dienst
Vaartuigen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Deze dienst is thans belast met o.m.
- het toezicht op vlootplannen, in het kader waarvan investeringsadviezen en projectadviezen worden uitgebracht
- het toezicht op het materiële gebruik van de betrokken
schepen (waartoe o.m. een overzicht wordt bijgehouden
van de feitelijke inzet van schepen)
- het technisch en economisch toezicht op de betrokken
schepen.
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8.3.6. De commissie is van mening dat het aanbeveling verdient om
de bestaande Dienst Vaartuigen - die al een interdepartementale functie heeft te versterken in bovengenoemde zin.
Een en ander wordt hierna uitgewerkt.
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8.4.

Functie bij verwerving van schepen.

8.4.1. De functie van de Dienst Vaartuigen kan voor de verwerving
van schepen de volgende elementen omvatten:
- ontwikkeling van 'programma's van eisen', vooral waar
technische deskundigheid nodig is om de operationele eisen van de gebruiker te vertalen in technische eisen
- de uitvoering van 'haalbaarheidsstudies', vooral om
nieuwe scheepstypen te beoordelen op hun technische en
economische mogelijkheden
- in het verlengde van het vorige: opstelling van investeringsadviezen en projectadviezen
- technisch ontwerp van schepen of scheepscomponenten
- regeling van de aanbesteding
- technisch toezicht tijdens de aanbouw
- technische beoordeling bij oplevering en tijdens de
proefvaartperiode/
waarbij in alle fases nadrukkelijk het veiligheidsaspect
wordt betrokken.
8.4.2. Voor al deze onderwerpen geldt dat de activiteiten van de
dienst plaats zullen vinden in nauw overleg met de betrokken operationele dienst als toekomstige gebruiker. Aard en
omvang van de activiteiten zullen uiteraard afhankelijk
zijn van de eigen deskundigheid van de betrokken operationele dienst en van die van de Dienst Vaartuigen. In voorkomend geval zal uitbesteding kunnen plaatsvinden.
8.4.3. Bovenstaande functies van de Dienst Vaartuigen zullen ook
moeten gelden voor schepen van stichtingen of andere instellingen die geheel of overwegend door de rijksoverheid
worden gesubsidieerd.
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8.5.

Punctie bij beheer van schepen.

8.5.1. De functie van de Dienst Vaartuigen kan voor het beheer
van schepen de volgende elementen omvatten:
- technische kwaliteitszorg; hiertoe worden regelmatig
technische inspecties verricht en studies uitgevoerd met
het oog op aanpassing en modernisering van de betrokken
schepen
- economische kwaliteitszorg; hiertoe worden - met behulp
van een kosten-informatiesysteem en kosten-batenanalyses
- economische studies uitgevoerd van het operationeel
gebruik van de betrokken schepen
- in het verlengde van het vorige: opstelling van adviezen
aan de operationele gebruikers inzake verwervingsbeleid
en optimale benutting
- uitvoering van veiligheidsinspecties
- (uitvoering van en) technisch toezicht op het periodiek
groot onderhoud
- regeling van en technisch toezicht op reparaties.
8.5.2. Bovenstaande functies zullen in nauw overleg met de operationele gebruikers worden uitgeoefend, voorzover bij de
operationele gebruikers zelf deskundigheid beschikbaar is,
zal daarvan uiteraard gebruik worden gemaakt.
8.5.3. Bovenstaande functies zullen ook weer moeten gelden voor
schepen van stichtingen of andere instellingen die geheel
of overwegend door de rijksoverheid worden gesubsidieerd.
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8.6»

Perspectief.

8.6.1. De commissie verwacht dat zowel de instelling van een interdepartementaal overleg als een versterking van de functies van de Dienst Vaartuigen zal leiden tot een verbetering van het materieel beheer. Door een bundeling van
technische en economische deskundigheid wordt het mogelijk
om - zowel aan grotere als kleinere diensten - een compleet pakket van ondersteunende voorzieningen en begeleidingsmogelijkheden te bieden.
8.6.2. Door zijn brede functie zal de dienst ook in staat zijn
om, in samenhang met de vlootplannen van afzonderlijke
diensten, een vlootplan te ontwikkelen voor het geheel van
de operationele taken.
8.6.3. De hier voorgestelde versterking van de Dienst Vaartuigen
laat de verantwoordelijkheid voor het materiële beheer in
wezen bij de afzonderlijke operationele diensten. Deze opzet sluit dan ook niet uit dat per departement een bundeling van dat beheer wordt nagestreefd. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een departementale rederij die optreedt als 'facilitair bedrijf' voor de verschillende operationele diensten, die dan van zo'n bedrijf hun benodigde
scheepscapaciteit betrekken* Zeker voor ministeries die te
maken hebben met meerdere operationele diensten, acht de
commissie een dergelijke opzet het overwegen waard.
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8.7.

Aanbeveling.
Samenvattend beveelt de commissie het volgende aan:
Versterking van het materieel beheer van civiele zeegaande
vaartuigen van de rijksoverheid/ door:
- de instelling van een regelmatig 'interdepartementaal
overleg voor zeegaande vaartuigen' waaraan wordt deelgenomen door alle departementale beheerders van civiele
zeegaande vaartuigen, en verder als aangegeven in dit
hoofdstuk
- versterking van de functie van de bestaande Dienst Vaartuigen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, met
name de ondersteunende functie bij verwerving en beheer,
en verder als aangegeven in dit hoofdstuk.
De voorbereiding hiervan kan worden opgedragen aan een door
de ICONA te vormen werkgroep.
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9.

SLOTOPMERKINGEN.

9.1. De voorstellen die in dit advies zijn ontwikkeld hebben betrekking op het overgrote deel van de Noordzeetaken • Enkele
onderdelen zijn slechts terzijde ter sprake gekomen:
- de loodsdienst en de vaarwegmarkeringsdienst, beide onderdeel van DGSM
- de kabellegging in zee door de PTT
- de visserij-hulp met het hospitaal-kerkschip 'de Hoop'
- de opleidingsfunctie van het Koninklijk Onderwijs Fonds
voor de Zeevaart (K.O.P.).
9.2. Wat betreft de loodsdienst en de vaarwegmarkeringsdienst bestaan thans plannen voor privatisering. Zolang op deze diensten een dergelijke - ook politiek geladen - hypotheek rust,
acht de commissie het weinig zinvol om daarvoor met eigen
suggesties te komen, teneinde de lopende discussie en de onderhandelingen daarover niet te verwarren. Mocht om welke
redenen dan ook privatisering niet, voorlopig niet of
slechts ten dele tot stand komen, dan acht de commissie ook
voor deze diensten samenwerking binnen de aanbevolen kustwacht-als-samenwerkingsorganisatie nadere studie waard.
9.3. Wat betreft het leggen van kabels in zee door de PTT verwacht de commissie dat voor het nu beschikbare vaartuig in
de komende jaren nog voldoende werk zal zijn. Op wat langere
termijn neemt de behoefte - als gevolg van nieuwe kabeltechnologie - waarschijnlijk af. Het huidige vaartuig is weliswaar niet jong maar nog steeds geschikt voor zijn taak, en
kan nog mee tot in de negentiger jaren. Voor vervangingsplannen lijkt op dit moment weinig aanleiding. Wel is het
denkbaar dat dit schip in de komende jaren tevens benut kan
worden op het gebied van de hydrografie en ander operationeel zee-onderzoek. In het geadviseerde 'breed overleg over
operationeel zee-onderzoek' verdient deze mogelijkheid nadere aandacht.
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Wat betreft de visserij-hulp merkt de commissie op dat
thans besprekingen gaande zijn over een nieuw vaartuig
voor visserij-onderzoek. Daarbij wordt tevens de vraag betrokken of een dergelijk vaartuig ook een functie zou kunnen vervullen bij het verlenen van bepaalde diensten aan
zeevarenden in de visserij. De commissie onthoudt zich
thans van een oordeel over dit onderwerp, omdat overleg
met verschillende betrokkenen nog gaande is.
Wat betreft de opleidingsfunctie van het K.O.F, gaat het
om een tweetal zeegaande instructie-vaartuigen die gebruikt worden bij opleidingen voor visserij en koopvaardij • De commissie heeft kennis genomen van het feit dat
eerdere pogingen om scheepscapaciteit van het K.O.F* tevens te benutten voor visserij-onderzoek zijn mislukt. Een
en ander kan te maken hebben met het feit dat deze vaartuigen niet ambtelijk worden beheerd maar door een gesubsidieerde particuliere organisatie. Wellicht is de combinatie van activiteiten uit particulier initiatief met activiteiten uit overheidstaken in de practijk niet erg
werkbaar en daarom minder gelukkig. In ieder geval is er
voor de commissie thans onvoldoende aanleiding om de inzet
van deze vaartuigen in een breder verband te'plaatsen.
Wanneer de in dit advies ontwikkelde voorstellen werkelijkheid worden, heeft dat bepaalde gevolgen voor de betrokken ambtelijke diensten.
Bij een kustwacht-als-samenwerkingsorganisatie zijn die
gevolgen minder ingrijpend, omdat de betrokken diensten
slechts deelnemen in een samenwerkingsverband en elk hun
takenpakket behouden. Wel zal de voorgestelde co-locatie het bundelen van bestaande centra in één operationeel centrum - een aantal practische gevolgen hebben; hetzelfde
geldt voor het samenbrengen van middelen op regionaal niveau van de kustwacht.
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Anders ligt dit voor het voorgestelde hydrografisch instituut, dat in hoofdzaak gevormd wordt door samenvoeging van
enerzijds de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke marine, en anderzijds een aantal onderdelen van de Directie
Noordzee van Rijkswaterstaat. Voor de Dienst der Hydrografie
is voorgesteld dat deze als geheel zal opgaan in het nieuwe
instituut, maar voor de Directie Noordzee gaat het om een
doorsnijding van het bestaande takenpakket. Deze directie
blijft als onderdeel van Rijkswaterstaat uiteraard verantwoordelijk voor het waterstaatkundig beheer - met taken als
de aanleg en het beheer van vaargeulen - alsmede het milieubeheer van de Noordzee. Maar de daarmee verbonden operationele activiteiten zullen dan in de toekomst worden toevertrouwd aan het hydrografisch instituut (metingen) en de
kustwacht (toezicht op het milieu, alsmede de rampenbestrijding) . Welke gevolgen deze nieuwe situatie heeft voor de
taakstelling en de interne organisatie van de Directie
Noordzee zal nog nader moeten worden uitgewerkt. Hiertoe zal
natuurlijk ook overleg gevoerd moeten worden met het betrokken personeel.
9.7. Ook in het algemeen geldt dat nu nadere uitwerking nodig is,
voor een groot aantal onderwerpen. Op een aantal plaatsen in
het advies is dit ook al als zodanig aangeduid. Bij die uitwerkingen dienen de voorstellen vanuit alle invalshoeken te
worden beschouwd: operationeel, materieel, personeel en financieel* De mogelijkheid moet bestaan om een beroep te doen
op externe deskundigheid voor die onderdelen waar dat noodzakelijk is.
9.8. Wat betreft de aanwending van externe deskundigheid wil de
commissie wel wijzen op een drietal gevaren:
- De onafhankelijkheid van externe deskundigheid kan in gevaar komen wanneer de opdracht en de financiering uitsluitend of hoofdzakelijk vanuit êên betrokken ministerie of
dienst komt. 'Wiens brood men eet diens woord men spreekt'
geldt niet alleen voor ambtenaren.
- Inschakeling van externe deskundigheid kan in de practijk
- zeker bij een ingewikkeld onderwerp als dit - gemakkelijk leiden tot uitlokking van een serie kostbare vervolgopdrachten, tot en met volledige 'organisatie-ontwikkeling' en 'veranderingsbegeleiding' van het betrokken personeel. Een dergelijke situatie ontstaat vooral wanneer
een op zichzelf prima advies zo is opgezet dat het alleen
met behulp van de externe deskundigen goed is uit te voeren.

9-4

- Bij het inroepen van externe deskundigheid voor het overheidsapparaat kan de natuurlijke frisheid van een nietambtelijke benadering gepaard gaan met een hinderlijke onderschatting van ambtelijke culturen en rituelen. Zo leert
de ervaring dat gevoelige kwesties over ministeriële verantwoordelijkheden zich zelden vruchtbaar laten onderbouwen door bedrijfsmatige kosten-batenanalyses.
De commissie ziet in deze gevaren aanleiding te adviseren om
externe deskundigheid alleen in te roepen voor deelonderwerpen die geschikt zijn voor een objectieve analyse, en dan
met een duidelijke begrenzing van onderwerp, tijd en financiële middelen*
9.9.

De commissie is tijdens haar werkzaamheden overtuigd geraakt
van de betrekkelijke schaarste binnen de rijksoverheid aan
cijfermatige gegevens over de uitvoering van operationele
Noordzeetaken. De commissie zou een aantal van haar adviezen
gaarne nader hebben onderbouwd met hardere analyses» Zij was
in de gegeven tijd echter niet in staat - en vond het ook
niet op haar weg liggen - om eerst zelf behoorlijke systemen
te ontwikkelen voor kosten-informatie en prestatie-meting.
Aangetekend moet worden dat aard en organisatie van de overheidstaken dit ook niet eenvoudig maken: voor veel taken
geldt dat de baten van overheidsoptreden - bijvoorbeeld de
preventieve functie van een patrouillevaart - moeilijk in
cijfers zijn uit te drukken.

9.10. Overigens is de commissie van mening dat haar adviezen, zoals die nu zijn geformuleerd en onderbouwd, voldoende aannemelijk zijn om tot een eerste standpuntbepaling te komen.
Dat er winst te behalen valt door gezamenlijke taakuitvoering (kustwacht) en door samenvoeging van taken en middelen
(hydrografisch instituut) lijkt de commissie een redelijke
verwachting. Ook mag worden aangenomen dat de voorstellen in
dit advies wezenlijk kunnen bijdragen tot de opheffing van
een aantal eerder genoemde knelpunten.
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9.11. De commissie heeft zich in haar werk duidelijk gericht op de
verhoging van doeltreffendheid en doelmatigheid. Zij is er
daarbij vanuit gegaan dat haar voorstellen uiteindelijk moeten leiden tot winst en niet tot kostenverhoging. Het is
echter niet ondenkbaar dat tegenover de te behalen winst in
de overgangsfase enkele niet te vermijden kosten staan. De
commissie denkt hierbij met name aan de bundeling van bestaande centra (of onderdelen daarvan) tot één landelijk
operationeel coördinatiecentrum voor de kustwacht. Een nadere studie over de kosten daarvan is nodig, maar pas na een
eerste standpuntbepaling op regeringsniveau, zo meent de
commissie. Zolang dat niet is gebeurd, roept het alvast uitvoeren van meer gericht onderzoek naar nieuwe organisatievormen gemakkelijk onzekerheid en onrust op bij het betrokken personeel.
9.12. In dit verband past ook nog een opmerking over de mogelijkheid van fasering; een stapsgewijze uitvoering van de voorstellen. De commissie meent dat haar voorstel voor een kustwacht-als-samenwerkingsorganisatie een nogal bescheiden vorm
van bundeling inhoudt die zich moeilijk meer leent voor het
verdelen in meerdere fasen. Wel acht de commissie, zoals
eerder gesteld, het denkbaar dat een kustwacht als samenwerkingsorganisatie zelf een eerste stap is in een groeiproces
naar verdergaande bundeling.
Voor de totstandkoming van een hydrografsich instituut is
wèl een fasering denkbaar, die zich overigens vanzelf zal
opdringen bij de uitvoering van het voorstel. Het ligt voor
de hand dat de betrokken diensten zo spoedig mogelijk beginnen met een samenwerkingsverband - een 'hydrografische federatie* - die als eerste fase vergelijkbaar is met de beoogde
samenwerkingsvorm voor de kustwacht.
9.13. Interessant is tenslotte de vraag waartoe de winst, die behaald kan worden met de uitvoering van de voorstellen, zal
worden aangewend: voor prestatieverhoging (doeltreffendheid)
of besparing of zelfs bezuiniging (doelmatigheid). Die beslissing is niet aan de commissie voorbehouden, maar zij
wijst er wel op dat de winst op een aantal punten gemakkelijk geconsumeerd kan worden vanuit bestaande behoeften en
tekorten. Vanuit haar specifieke positie denkt de commissie
niet in de eerste plaats aan bezuinigingen doch aan verhoging van prestatie bij de uitvoering van operationele Noordzeetaken.
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10.

AANBEVELINGEN.

10.1.

Vorming van een 'kustwacht' als samenwerkingsorganisatie
voor de operationele uitvoering van de volgende Noordzeetaken:
- alle taken op het gebied van toezicht en opsporing van
strafbare feiten
- het niet-justitiële toezicht, uitgeoefend vanwege betrokken vakministers (uitgezonderd het toezicht op de olieen gaswinning)
- de verkeersregeling
- het verkeersonderzoek
- de varende verkeerstaken
- de huidige (beperkte) kustwacht
- het nood-, spoed- en veiligheidsverkeer over radio
- de redding van personen
- de rampenbestrijding
waarbij de bestaande ministeriële verantwoordelijkheden
blijven gehandhaafd, en verder als aangegeven in hoofdstuk
5 van dit advies.
De voorbereiding hiervan kan worden opgedragen aan een door
de ICONA te vormen projectgroep voor de kustwacht.

10.2.

Samenvoeging van hydrografische taken in een 'hydrografisch
instituut', door samenvoeging van:
- de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke marine, in
zijn geheel
- de meetdiensten (met meetstations en schepen) van de Directie Noordzee van Rijkswaterstaat
- de onderdelen van het Directoraat-Generaal Scheepvaart en
Maritieme Zaken die belast zijn met hydrografisch werk,
een en ander als aangegeven in hoofdstuk 6 van dit advies.
De voorbereiding hiervan kan worden opgedragen aan een door
de ICONA te vormen projectgroep voor het hydrografisch instituut .
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10.3.

Vorming van een "breed overleg voor operationeel zee-onderzoek '/ waarbij betrokken worden:
- het nieuw te vormen hydrografisch instituut (en zolang
dat nog niet is gevormd: de diensten die daarin zullen
opgaan)
- alle andere diensten van de rijksoverheid die als uitvoerder en/of gebruiker betrokken zijn bij zeegaande
meet- en onderzoekactiviteiten
- universitaire en semi-universitaire instellingen die betrokken zijn bij operationeel zee-onderzoek
- de Nederlandse Raad voor Zee-onderzoek (NRZ),
gericht op de coördinatie van zowel aanschaf als inzet van
de operationele middelen voor het zee-onderzoek, en verder
als aangegeven in hoofdstuk 7 van dit advies.
De voorbereiding hiervan kan worden opgedragen aan een interdepartementale werkgroep, in te stellen door de coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden en de coördinerend minister voor het Wetenschapsbeleid.

10.4.

Versterking van het materieel beheer van civiele zeegaande
vaartuigen van de rijksoverheid, door:
- de instelling van een regelmatig 'interdepartementaal
overleg voor zeegaande vaartuigen' waaraan wordt deelgenomen door alle departementale beheerders van civiele
zeegaande vaartuigen, en verder als aangegeven in hoofdstuk 8 van dit advies
- versterking van de functie van de bestaande Dienst Vaartuigen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, met
name de ondersteunende functie bij verwerving en beheer,
en verder als aangegeven in hoofdstuk 8 van dit advies.
De voorbereiding hiervan kan worden opgedragen aan een door
de ICONA te vormen werkgroep.
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10.5*

De commissie beveelt tevens aan om - na een eerste
standpuntbepaling die zou kunnen leiden tot een 'conceptbeleidsvoornemen' - het volgende te (doen) verrichten:
- overleg met de betrokken personeelsinstanties (dienstcommissies en belangenorganisaties); dit overleg kan gevoerd
worden door de betrokken vakministers
- nadere studie inzake financiële gevolgen van de voorstellen, in het bijzonder wat betreft samenvoeging van bestaande centra tot éên operationeel coördinatiecentrum
voor de kustwacht
" n a d e r e studie inzake vliegend materieel voor Noordzeetaken
- zonodig: advisering door de Interdepartementale Begeleidingscommissie Privatisering (I.B.P.), met name voor het
beoogde hydrografisch instituut; een voorlopig oordeel is
reeds aangevraagd door de voorzitter van de ICONA
- advisering door de Adviescommissie Overheidspersoneelsbeleid (A.O.P.), zowel voor de kustwacht-als-samenwerkingsorganisatie als voor het hydrografisch instituut.

Lijst van bijlagen bij het ICONA-advies over Uitvoering van Operationele Noordzeetaken.

1. BUON-rapport; Rapport inzake een Oriënterend Beleidsonderzoek over de Uitvoering van Operationele Noordzeetaken.
2. Brief met adviesaanvraag van de coördinerend minister voor
Noordzee-aangelégenheden aan de voorzitter van de ICONA.
3. Bundel met beschrijvingen van operationele taken en diensten
op de Noordzee.
4. Rapport van de WUON-werkgroep 'materieel'» inzake het gebruik van het huidige materieel voor Noordzeetaken.
5. Rapport van de WUON-werk groep 'organisatie'/ inzake het
functioneren van de huidige organisatie voor Noordzeetaken.
6. Nota 'Muiti-purpose Noordzee-vliegtuig', over samenwerking
bij de inzet van vliegend materieel voor Noordzeetaken.
7. Rapport 'Buitenlandse organisatievormen' voor overheidstaken
op zee.
8. PKON-advies; Advies van de Permanente Kontaktgroep Opsporingsdiensten Noordzee (PKON) aan de ICONA / Werkgroep Uitvoering Operationele Noordzeetaken.
9. Samenstelling van de WUON (Werkgroep Uitvoering Operationele
Noordzeetaken).
Om practische redenen zijn alleen de bijlagen 2 en 9 direct bij
het advies gevoegd. In verband met hun omvang zijn de overige
bijlagen voor belanghebbenden op aanvraag beschikbaar bij het
ICONA-secretariaat (070-264011, toestel 2513).
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ministerie van verkeer en waterstaat
*JS'''*'"'

AAN:

de voorzitter van de Interdepartementale
Coördinatiecommissie voor Noordzee-aangelegenheden, ICONA
Kamer 1406
Koningskade 4
2506 AA 's-Gravenhage

uwbnefvan:

's-gravenhage, 11 j u l i

uw kenmerk:

ons kenmerk:

onderwerp: Adviesaanvraag Noordzee t a k e n , bijiage(n):

HW/NZ

1

1984

28838

toestelnummer:
verzonden:

Groei en spreiding van de overheidsbetrokkenheid bij de Noordzee in
de afgelopen jaren hebben de behoefte versterkt om te bezien in hoeverre de operationele overheidstaken op de Noordzee doeltreffender
en doelmatiger zouden kunnen worden uitgevoerd. In de onlangs genomen
regeringsbeslissing over de harmonisatie van het Noordzee-beleid is
ook een aantal uitgangspunten en actiepunten opgenomen inzake, een meer
doeltreffende en doelmatige aanpak.
Om een spoedige samenhangende aanpak te bevorderen heeft recent - door
toedoen van de secretarissen-generaal van Verkeer en Waterstaat respectievelijk Justitie, en van de directeur-generaal der belastingen - een
kleine werkgroep uit die departementen (waarvan de leden a titre personel
optraden) binnen het tijdsbestek van ruim een maand een oriënterend onderzoek terzake verricht. Het rapport van de werkgroep - dat bij deze
brief is gevoegd - bevat onder meer een globale inventarisatie van
taken en middelen, een analyse van het tot nu toe gevoerde beleid, enkele verwachtbare' ontwikkelingen, alsmede een aantal alternatieve organisatiemodellen.
Genoemde werkgroep heeft aanbevolen om de betreffende materie nader te
doen onderzoeken en dit te laten doen door uw commissie.
In verband daarmee heb ik mij gewend tot de ministers van Justitie,
van Financiën, van Defensie, van Landbouw en Visserij, van Onderwijs en
Wetenschappen en van Economische Zaken - als meest betrokken bij de
onderhavige materie - en hen voorgesteld uw commissie een nader onderzoek terzake te doen instellen, met welk voorstel zij hebben ingestemd.
- 4. -

postbus 20901
2500 EX 's-gravenhage
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tel. (070) 74 74 74
telex 32562

bereikbaar met tramlijn 9 (station hs),
da buslijnen 22 en 36 (station es),
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4. Bij dezen verzoek ik u, mede namens genoemde ambtgenoten, om uw
commissie een nader onderzoek te doen verrichten naar 'de mogelijkheden in ruimste zin van een meer doeltreffende en meer doelmatige
.^
inzet van middelen voor de uitvoering van de operationele overheidstaken op de Noordzee, waarbij de in bovengenoemd rapport aangedragen
modellen betrokken worden'.
Ik verzoek u mij hierover uiterlijk per 1 maart 1985 te rapporteren.
5. Het rapport van uw commissie zal dienen uit te monden in conclusies en
adviezen die kunnen dienen als basis voor besluitvorming op regeringsniveau.
6. Ik acht het van belang dat uw commissie bij haar onderzoek kan beschikken over advies terzake door de Permanente Kontaktgroep Opsporingsdiensten Noordzee (PKON) voor die aspecten die op haar terrein
liggen. Ook de visies van andere ambtelijke overlegorganen die te maken
hebben met de uitvoering van operationele overheidstaken op de Noordzee
dienen zo nodig bij het onderzoek betrokken te worden.
7. Bij het onderzoek door uw commissie ware, voor zover relevant, ook de
relatie met operationele overheidstaken in de Waddenzee en het Deltagebied te betrekken.
8. Ten behoeve van.het onderzoek zal uw commissie kunnen beschikken over
alle voor de vraagstelling relevante ambtelijke gegevens. In voorkomende
gevallen zal uw commissie de mogelijkheid hebben om - binnen het kader
van de beschibare middelen - voor deel-onderwerpen een beroep te doen
op externe expertise.
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Samenstelling van de WUON (Werkgroep Uitvoering Operationele
Noordzeetaken).
Voorzitter;
mr. B.W. Biesheuvel, voorzitter ICONA

Leden;

mr. R.H. Scholte Ubing
mr. J.H.A.M. Peek (plaatsvervanger)
m i n i s t e r i e van J u s t i t i e
J.J. de Waal
ministerie van Binnenlandse Zaken
drs. J. Bezemer
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
mr. P.J. Vogelaar
ministerie van Financiën
schout bij nacht L.H. van Opstal
kapitein ter zee G.J.H, de Graaff (plaatsvervanger)
ministerie van Defensie
mr. dr. A.H.A. Soons
J. Goslinga
ministerie van Verkeer en Waterstaat
mr. drs. C.W.M. Dessens
ir. G. Ockeloen
ministerie van Economische Zaken
mr. B.B. van der Meer
N.J. de Niet (plaatsvervanger)
ministerie van Landbouw en Visserij

Secretariaat;
mr. F.H.B. Berger
kapitein ter zee dr. J.W. van Borselen

Aan de besprekingen van de WUON werd bovendien deelgenomen door
K. Bottema, hoofd van de Dienst Vaartuigen
L.A. Bakker, stafofficier bij de Rijkspolitie te Water
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