Marifonieverbindingen via 'Scheveningen Radio'

Onder de verkeersdienst ressorteren ook de
zogenaamde kustwachtposten op de vuurtorens. Vooral in het hoogseizoen signaleert
de kustwachter - met behulp van radar- en
communicatieapparatuur - schepen en mensen die op zee in nood verkeren, en slaat
zonodig alarm bij de hulpverlenende instanties.
Tenslotte: DGSM heeft ook de zorg voor het
goed functioneren van de openbare radioplaatsbepalingssystemen (zoals het Deccanavigatiesysteem) waar iedere zeeman gebruik
van kan maken. DGSM heeft zijn hoofdzetel
in Rijswijk, Bordewijkstraat 4, telefoon 070949420. Het werkgebied van DGSM is verdeeld in vier districten:
- Scheldemond, gevestigd in Vlissingen;
- Rijnmond, gevestigd in Rotterdam;
- IJmond, gevestigd in IJmuiden;
- Noord, gevestigd in Delfzijl.

TELECOMMUNICATIE
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Openbaar radioverkeer met schepen en pla1
forms op zee wordt verzorgd door het Rijkskuststation van PTT, 'Scheveningen Radio'
(PCH). Dit radiostation is 24 uur per etmaal
paraat voor telegrammen, telefoonverkeer en
telexverbindingen. Ook vervult het station
een belangrijke rol in het nood-, spoed- en
veiligheidsverkeer, vooral van belang bij de
alarmering en actie bij ongevallen op de
Noordzee. Verder verspreidt het station regelmatig weerberichten, scheepsposities en navigatieberichten.
De hoofdzetel van 'Scheveningen Radio' ligt
in het centrum van IJmuiden, Merwedestraat 1, telefoon 02550-19104.
PTT heeft nog een andere activiteit op de
Noordzee: het leggen van kabels voor overzeese telefoonverbindingen. Daarvoor is een
eigen schip beschikbaar, de kabellegger
'Directeur-Generaal Bast'.

HYDROGRAFIE
Het hydrografisch in kaart brengen van het
Nederlandse deel van het continentale plat
(inclusief kustwateren en zeegaten) is opgedragen aan de Dienst der Hydrografie van de
Koninklijke marine. Daarvoor beschikt deze
dienst over twee moderne opnemingsvaartuigen voor de Noordzee: Hr. Ms. Buyskes en
Hr. Ms. Blommendal, terwijl incidenteel ook
het oceanografisch opnemingsvaartuig
Hr. Ms. Tydeman kan worden ingezet.
Aan de hand van de verzamelde gegevens
worden op het bureau van de dienst zeekaarten samengesteld en bijgewerkt. De dienst
verzorgt zelf de uitgave, ook van speciale
kaarten voor visserij en pleziervaart. Daarnaast worden regelmatig 'Berichten aan Zeevarenden' uitgegeven met actuele informatie
op hydrografisch en nautisch gebied.
De Dienst der Hydrografie is gevestigd in
Den Haag, Badhuisweg 169,
telefoon 070-162801.
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Reddingsoperatie met helicopter van de Koninklijke marine

OPSPORING EN REDDING
VAN PERSONEN
Bij het opsporen en redden van personen die
op zee in nood vericeren werken allerlei
diensten samen. Bij acties berust de coördinatie bij de Koninklijke marine, die daarvoor
beschikt over een Reddings-CoördinatieCentrum (RCC).
Bij acties zijn meestal betrokken:
- Scheveningen Radio
voor het opvangen en doorgeven van noodmeldingen (alarmering) en verdere radiocommunicatie bij acties.
- kustwachtposten van DGSM
voor het signaleren van schepen en mensen
in nood (alarmering).
- marine en luchtmacht
met vliegtuigen (voor verkenning), helicopters (voor het oppikken van mensen uit zee
of vanaf schepen in nood) en schepen (voor
verschillende soorten van assistentie); dag
en nacht worden een vliegtuig èn een helicopter gereed gehouden om bij alarmering
op te stijgen.
- particuliere reddingsmaatschappijen
met reddingsboten en ander materieel,
gestationeerd op een groot aantal stations
langs de Noordzeekust en grotendeels bemand met vrijwilligers.
- Rijkspolitie te Water
met onder meer patrouilleboten voor verkenning en assistentie dicht bij de kust.
- de radio-medische dienst en ziekenhuizen in
de kuststreek
voor de medische begeleiding-via-radio van
ongevallen aan boord, en voor een snelle
doorgeleiding van gewonden naar ziekenhuizen.
Ook kunnen nog betrokken zijn:
- DGSM
voor de regeling van het scheepvaartverkeer, en eventuele assistentie met materieel.
- Directie Noordzee van Rijkswaterstaat
voor het tijdig nemen van milieumaatregelen, en eventuele assistentie met materieel.
- politie van kustgemeenten
- het hospitaal-kerkschip 'de Hoop'.
Het Reddings-Coördinatie-Centrum (RCC) is
gevestigd op het Marinevliegkamp Valkenburg, direct achter de duinen bij Katwijk, telefoon 01718-52911.

VISSERIJ-ONDERZOEK
Onderzoek ten behoeve van de visserij wordt
uitgevoerd door het Rijksinstituut voor
Visserij-onderzoek (RIVO). Het gaat vooral
om marien-biologisch onderzoek op het gebied van de ontwikkeling en instandhouding
van visbestanden; ook de invloed van milieuverontreiniging wordt daarbij bestudeerd.
Kennis van visbestanden is van direct belang
voor de visserij bedrij fstak, maar ook om tot
internationale afspraken te komen over jaarlijkse 'vangstquota': de hoeveelheid vis die,
per soort, door de verschillende landen gevangen mag worden om te voorkomen dat de
Noordzee wordt leeggevist. Het RIVO verricht ook nog technisch visserij-onderzoek op
het gebied van vistuig en energiegebruik.
Voor het onderzoek op zee wordt gebruik gemaakt van twee onderzoekvaartuigen van de
rederij-afdeling van het ministerie van Landbouw en Visserij: de 'Tridens' (type hektrawler) en de 'Isis' (type kotter); daarnaast

Door samenwerking bij redding snelle doorgeleiding naar ziekenhuis.

Controle op zee van vistuig door personeel van de Koninklijke marine

wordt nog gebruik gemaakt van gecharterde
vissersvaartuigen.
Het onderzoekprogramma van het RIVO
wordt sterk bepaald door internationale afspraken met andere visserij staten rond de
Noordzee.
Het RIVO is gevestigd in IJmuiden, Haringkade 1, telefoon 02550-31614.

TOEZICHT OP DE VISSERIJ
Toezicht op de visserij betekent in hoofdzaak
het volgende:
- controle, via steekproeven, op de vangstquota (toegestane vangsthoeveelheden);
- controle op het vistuig, de maaswijdte van
zeevisnetten, aanwezigheid van ondermaatse
vis en de 'bijvangst';
- controle op visvangst in verboden wateren
(langs de kust - de 'kinderkamer' voor jonge vis - is trawlvisserij op tong en schol verboden);
- controle op vergunningen en andere aan
boord vereiste documenten.
Het toezicht op de visserij is een verantwoordelijkheid van de Algemene Inspectie Dienst
(A.I.D.) van het ministerie van Landbouw en
Visserij. Omdat de A.I.D. geen eigen materieel heeft, wordt de controle op zee
-'visserij-inspectie' - uitgevoerd door de Koninklijke marine (met enkele kleinere schepen) en door de Rijkspolitie (met patrouillevaartuigen, en soms met een vliegtuig voorzover het om de verboden visserij in de kustzone gaat). Marine en politie geven hun bevindingen door aan de A.I.D.
De A.I.D. zelf is gevestigd in Eijgelshoven
(Limburg). De marineschepen die belast zijn
met visserij-inspectie (een neventaak, naast
hun militaire taken) vallen onder het bevel
van de Commandant Zeemacht Nederland in
Den Helder. De vaartuigen van de rijkspolitie
zijn afkomstig uit de verschillende politiedistricten langs de kust.

TOEZICHT OP DE OLIE- EN
GASWINNING
Het overheidstoezicht op de olie- en gaswinning op het Nederlandse deel van het continentale plat is opgedragen aan het 'Staatstoezicht op de Mijnen', een dienst van het ministerie van Economische Zaken. Het gaat in
hoofdzaak om het toezicht op de naleving
van de Mijnwet en de Mijnreglementen Continentaal Plat, met name op het gebied van
milieugevaar en veiligheid van werken.
Voor het uitvoeren van inspecties op zee beschikt de dienst niet over eigen materieel; in
de practijk wordt gebruik gemaakt van de
transportfaciliteiten van de betrokken maatschappijen: schepen en helicopters.
Het 'Staatstoezicht op de Mijnen' is gevestigd
J.C. van Markenlaan 5, 2285 VL Rijswijk,
telefoon 070-949213.

WETENSCHAPPELIJK ZEE
ONDERZOEK
Zee-onderzoek dat gericht is op vraagstukken
van beleid en beheer vindt regelmatig plaats
door onder meer Rijkswaterstaat, het KNMI,
de Koninklijke marine (hydrografie), het RIVO (visserij-onderzoek) en de Rijks Geologische Dienst. Daarnaast vindt in Nederland
ook wetenschappelijk zee-onderzoek plaats
dat meer gericht is op meer fundamentele
kennis, 'achtergrondonderzoek', dat niet direct op toepassing gericht is maar later wel
nuttig kan blijken bij het oplossen van
nieuwe vragen.
Een belangrijk instituut dat zich met dergelijk onderzoek op zee bezighoudt is het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
(NIOZ) op Texel. Het verricht vooral onderzoek op het gebied van de fysische en chemi1 sche hydrografie en de mariene biologie. Het
instituut - dat geheel wordt betaald door het
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen beschikt over een modern laboratoriumcomplex en enkele onderzoekschepen waarvan er
' een geschikt is voor de Noordzee: de 'Aurelia'. (Het NIOZ verricht ook onderzoek in de
Waddenzee en in de Atlantische Oceaan.
Voor dit laatste onderzoek neemt het deel
aan het zogenaamde vaarplan van de Nederlandse Raad voor Zee-onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van de oceanografische
onderzoekvaartuigen 'Tyro' en 'Hr. Ms. Tydeman' van de Koninklijke marine). Het
'NIOZ heeft ook beperkte capaciteit beschikbaar voor beleidsgericht onderzoek, dat dan
verricht wordt op contractbasis. Een speciale
onderzoekgroep houdt zich bezig met integraal ecologisch onderzoek, waarbij wiskundige modellen ontwikkeld worden voor ecologische processen in zee.
Het NIOZ is gevestigd in Den Burg (Texel),
in de polder 't Horntje, (aan de zuidpunt vap^
het eiland), telefoon 02226-541.
M
Meer fundamenteel wetenschappelijk zee- ^
onderzoek vindt ook nog plaats vanuit een
aantal andere instellingen, zoals het DeltaInstituut voor Hydrobiologisch onderzoek (in
het Deltagebied) en tal van universitaire instituten.

OPSPORING VAN
STRAFBARE FEITEN
Handhaving van de geldende rechtsregéi's'e"
opsporing van alle strafbare feiten is in de
eerste plaats opgedragen aan de Rijkspolitie
te Water. Het taakgebied omvat de territoriale zee (dat is tot 12 mijl buiten de kust), en
verder het Nederlandse deel van het continentale plat voorzover daar de Nederlandse
wetgeving van toepassing is (zoals aan boord
van mijnbouwinstallaties).
De Rijkspolitie te Water beschikt hiervoor
over een aantal vaartuigen voor patrouille in
de zeegaten en vóór de kust; zij opereren
vanuit verschillende posten, onder meer Vlissingen, IJmuiden en Den Helder (voor het
Rijnmondgebied wordt de politietaak uitgevoerd door de Rivierpolitie van de gemeente
Rotterdam). In voorkomend geval wordt assistentie verleend door de Dienst Luchtvaart
van de Rijkspolitie met vliegtuigen en helicopters. Naast de rijkspolitie - die een algemene politietaak heeft - opereren op en om
de Noordzee ook nog bijzondere opsporings-

De onder hel Irekkende schip via een air gun ontsnappende samengeperste luchl veroorzaakt knallen die de
zeebodem in trilling brengen. Sensoren in dit op enige afstand voortgetrokken instrument leggen de reflecties
van de knallen door de zeebodem vast op een recorder. Hieruit zijn gegevens omtrent de zeebodem af te
leiden.
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Irouillevaartuig van de Rijkspolitie Ie Water

diensten en ambtenaren met een beperkte
opsporingsbevoegdheid. Voorbeelden hiervan
zijn:
- de douane (ministerie van Financiën), die
toezicht houdt op de invoer, uitvoer en
doorvoer van goederen door de zeescheepvaart (onder meer smokkelbestrijding);
voor surveillance langs de kust en controle
van schepen beschikt de douane over eigen
vaartuigen en een centrale meldkamer voor
het Rotterdamse havengebied;
- ambtenaren van Rijkswaterstaat en DGSM
(ministerie van Verkeer en Waterstaat),
voor het optreden bij overtredingen op het
gebied van onder meer scheepvaartverkeer
en milieuverontreiniging.
Bijzondere vermelding verdient in dit verband de Koninklijke marine. Op verzoek van
de bevoegde autoriteiten kan zij bijdragen
aan onder meer de handhaving van de openbare orde, het opsporen van strafbare feiten
en het verlenen van steun in het openbaar belang (zoals 'militaire bijstand' bij terroristische acties). Mede voor deze taken heeft de
marine dag en nacht op de Noordzee een
'schip van de wacht' beschikbaar, dat in
voorkomend geval direct kan worden ingezet.
Alleen met een dergelijk schip is ook een effectieve controle en beveiliging van verder gelegen platforms mogelijk.
Er bestaat een centraal 'Berichtencentrum
Noordzee', dat alle berichten moet opvangen
en verspreiden over strafbare feiten, ongevallen en andere incidenten op de Noordzee.
Het Berichtencentrum Noordzee is gevestigd
bij het landelijk commando van de Rijkspolitie te Water, Driebergen, Hoofdstraat 82.
telefoon 03438-14242.
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CENTRALE INFORMATIE EN
BESLUITVORMING
De belangrijkste centra voor operationele informatie en besluitvorming zijn:
- voor openbare radiocommunicatie met
schepen en platforms:
'Scheveningen Radio' in IJmuiden, PTT;
- voor scheepvaartverkeer:
'Traffic Centre Hook' in Hoek van Holland, DGSM;
'Traffic Centre IJmuiden' in IJmuiden,
DGSM;
- voor opsporing en redding van personen:
Reddings Coördinatie Centrum (RCC) op
Valkenburg, Koninklijke marine;
- voor waterstaatkundig en milieubeheer:
Controle- en Informatie Centrum (CIC) in
Hoek van Holland, Rijkswaterstaat;
- voor inzet van marine-middelen:
Commandopost van Commandant Zeemacht in Den Helder, Koninklijke marine;
- voor justitiële zaken:
Berichtencentrum Noordzee in Driebergen,
Rijkspolitie.
Deze centra beschikken elk over een vaste locatie met de benodigde personele en materiële faciliteiten en zijn dag en nacht bezet.
Voor rampen en incidenten van grotere omvang is bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat een rampencentrum beschikbaar.

Affakkelen van gas op Kei Shell/Esso olieproduklieplaCform 'Cormorant A

Al die activiteiten van de overheid op en om
de Noordzee hebben een duideUjke samenhang: zij zijn gericht op het voeren van een
goed Noordzeebeleid. Een Noordzeebeleid
dat aan de ene kant wil stimuleren en mogelijkheden wil scheppen, maar dat aan de andere kant ook zorgvuldig wil beheren, voor
nu en later.
In het voorjaar van 1984 heeft de Nederlandse regering beslissingen genomen over het
Noordzeebeleid. Na een ronde van inspraak
en advies zijn toen de grote lijnen uitgezet.
Daarbij is duidelijk vastgesteld wat de uitgangspunten zijn, dat wil zeggen wat wel en
wat beslist niet met de Noordzee mag gebeuren. Bij alle nieuwe plannen voor de Noordzee zullen wensen en grenzen tegen elkaar
worden afgewogen. In alle openheid.
Hierna een samenvatting van de grote lijnen
van het Noordzeebeleid, zoals dat in de komende jaren geldt.

DE ECONOMISCHE KANT
VAN HET NOORDZEEBELEID
In economisch opzicht wil de regering de
Noordzee zo veel mogelijk benutten, omdat
de Noordzee een flinke bijdrage kan leveren
aan de werkgelegenheid en de betalingsbalans. Dat betekent voor de verschillende gebruiksfuncties van de Noordzee onder meer
het volgende.
- Voor de olie- en gaswinning:
Bevordering van opsporing en winning van
olie en gas in de Noordzee, door een stabiel
beleid voor de financieel-economische voorwaarden die aan opsporings- en winningsvergunningen worden verbonden.
- Voor de scheepvaart:
Bevordering van een efficiënte verkeersafwikkeling vóór de Nederlandse kust en
van/naar de Nederlandse havens, waarvoor
onder meer een goede kartering van de
Noordzee noodzakelijk is. En verder: bevordering van een goede informatie-uitwisseling over scheepsbewegingen, nodig
voor een efficiënte planning van havenactiviteiten.
- Voor de visserij:
Behoud van een zo groot mogelijke rendabele visserij bedrij fstak, waarbij rekening
wordt gehouden met de werkgelegenheid.
En verder: instandhouden van de visvoorraden in de Noordzee, ten behoeve van toekomstige mogelijkheden. Hierbij speelt het
afgesproken Europese visserijbeleid een belangrijke rol.
- Voor de winning van zand en grind:
Combinatie van zand- en grindwinning uit
de Noordzee met baggerwerk voor onderhoud en verdieping in aanlooproutes van
havens.
- Voor de energie-opwekking:
Een positieve opstelling ten opzichte van de
toepassing van windenergie.

Harmonisatie
Noordzeebeleid

Veilig manoeuvreren door hel Sloegebied

DE RUIMTELIJKE KANT VAN
HET NOORDZEEBELEID
Het is logisch dat aan het Noordzeebeleid
ook een ruimtelijke kant zit: men kan wel
van alles willen met de Noordzee, maar de
verschillende activiteiten moeten elkaar niet
in de weg zitten.
In ruimtelijk opzicht wil de regering daarom
een evenwichtige afstemming van gebruiksmogelijkheden, waarbij onderlinge hinder van gebruikers wordt beperkt en zo mogelijk voorkomen, ook met het oog op de
veiligheid. Voor de verschillende gebruiksfuncties van de Noordzee betekent dat onder
meer het volgende.
- Voor de scheepvaart:
Bevordering van de veiligheid van de zeescheepvaart vóór de Nederlandse kust en
van/naar de Nederlandse havens, onder andere door de regeling van navigatie, scheepvaartbegeleiding (waaronder de beloodsing)
en routering, en door de verzorging van hydrografische publicaties.
- Voor de visserij:
Voorkoming van versnippering van visgebieden in de Noordzee.
- Voor de olie- en gaswinning:
Ruimtelijke afstemming van mijnbouwactiviteiten in de Noordzee met andere gebruiksfuncties (zoals de scheepvaart), op
basis van de mijnwetgeving.
- Voor de openluchtrecreatie:
Aanwijzing van speciale zones langs de
Noordzeekust voor de watersport, met name voor plank- en brandingzeilen, strandzeilen en bootvisserij.
- Voor militaire activiteiten:
Aanwijzing van militaire oefengebieden in
de Noordzee.
- Voor de inbreng van verontreinigende stoffen:
Aanwijzing van dumpings- en verbrandingsgebieden, en van speciale trajecten in de
Noordzee waar nog geloosd mag worden.

Recrealievaart en handelsvaart
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DE MILIEUKANT VAN HET
NOORDZEEBELEID
De laatste jaren staat het Noordzeemilieu bijzonder in de belangstelling. Dat ligt voor de
hand omdat een aantal ontwikkelingen in, op
en rondom de Noordzee van invloed blijkt
op de kwaliteit van het Noordzeemilieu.
Uitgangspunt van de regering is dan ook: een
duurzaam behoud van ecologische waarden
van de Noordzee. Daarvoor is een beleid van
voorzichtig handelen nodig. Daarom wordt
bij nieuwe activiteiten steeds eerst goed overwogen wat de gevolgen (kunnen) zijn voor
het milieu.
Het milieubeleid voor de Noordzee is gericht
op:
- het behouden of herkrijgen van een zo natuurlijk mogelijke verscheidenheid van
soorten organismen en aquatische ecosystemen;
- het voorkomen van schadelijke onomkeerbare veranderingen als gevolg van menselijk
handelen.
Ook geldt het 'stand-still'-beginsel, wat inhoudt: géén achteruitgang van de huidige
kwaliteit van het milieu, en terugdringing van
de totale omvang van de huidige milieuverontreiniging.
Enkele meer practische uitgangspunten:
- vermijden en bestrijden van zeeverontreiniging moet bij voorkeur plaatsvinden bij de
vervuilingsbron, bijvoorbeeld door aanpassing van produktieprocessen;
- de vervuiler moet zelf de kosten betalen van
de bestrijding van zijn verontreiniging;
- voor ongevallen met (mogelijke) milieugevolgen is een goede operationele rampenregeling nodig, waarbij zonodig internationaal wordt samengewerkt.
Voor verschillende gebruiksfuncties geldt nog
een aantal bijzondere uitgangspunten op mi[ tlieugebied, waarvan de belangrijkste hieronder genoemd worden.
- Voor de scheepvaart:
Voorkoming van verontreiniging vanaf
schepen - op basis van de Wet Voorkoming
Verontreiniging door Schepen - onder meer
door de invoering van havenontvangstinstallaties voor olieresten en chemisch afval; meer controle op overtredingen - illegale lozing op zee - is noodzakelijk.
- Voor de olie- en gaswinning:
Voorkoming van verontreiniging vanaf
mijnbouwinstallaties, op basis van het
Mijnreglement Continentaal Plat.
- Voor de inbreng van verontreinigende stoffen vanaf het land:
Vermindering van verontreiniging via rivieren en buisleidingen, op basis van de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren. Vermindering van dumping en verbranding van
afvalstoffen, op basis van de Wet Verontreiniging Zeewater.
- Voor het wetenschappelijk zee-onderzoek:
Ontwikkeling van programma's voor samenhangend milieu-onderzoek van Noordzee (en Waddenzee), op basis van projectsamenwerking tussen onderzoekinstellingen.

De hoeveelheid ais pigment in plankton aanwezige hoeveelheid chlorophyl geeft informatie omtrent de
zuiverheid van het water. De satellietroto geeft in kleuren de concentratie aan: van donkerblauw (0-2 mg per
m' water), via geel (12-15 mg/m') tot paars (meer dan 15 mg/m').

DE SOCIALE EN CULTURELE
KANT VAN HET NOORDZEEBELEID
Economie, ruimte en milieu hebben natuurlijk alles te maken met welvaart en welzijn
van mensen. Daarnaast zijn er nog onderwerpen van het Noordzeebeleid die zeer direct
op de mens betrekking hebben: de sociale en
culturele kant van het Noordzeebeleid. Ook
daarvoor geldt een aantal uitgangspunten.
- Voor de arbeid op de Noordzee - scheepvaart, visserij, olie- en gaswinning - is het
beleid gericht op verzekering van de veiligheid, bescherming van de gezondheid en
bevordering van het welzijn van werknemers, op basis van onder meer de Schepenwet en de Mijnwet Continentaal Plat.
- De recreatie op de Noordzee - met alle activiteiten die daarbij mogelijk zijn - wordt
beschouwd als een belangrijk onderdeel van
de openluchtrecreatie, waarbij goede,toegankelijkheid voor alle bevolkingsgroepen
een voorwaarde is.
- Voor de veiligheid van personen op de
Noordzee is een effectief systeem van rapportering, alarmering, opsporing, hulpverlening en redding noodzakelijk.
- Voor het wetenschappelijk zee-onderzoek
geldt dat het fundamentele zee-onderzoek
beter moet aansluiten bij actuele problemen
van het Noordzeebeleid, ook door internationale afstemming van onderzoekprogra:
ma's.

DE BESTUURLIJKE EN
INTERNATIONALE KANT
VAN HET NOORDZEEBELEID
Een sluitend en doelmatig bestuur van de
Noordzee is hard nodig, juist omdat er zoveel verschillende kanten - 'facetten' - aan de
Noordzee zitten. Nationaal èn internationaal
zijn daarvoor allerlei instrumenten van belang, zoals internationale verdragen, nationale wetten, voorschriften, controlediensten en
dergelijke. Ook hiervoor geldt een aantal uitgangspunten.
- Het beleid is gericht op een democratische
bestuursvoering voor de Noordzee waarbij
de lagere overheden - voor zover zij belang
hebben bij onderdelen van het Noordzeebeleid - daadwerkelijk worden meebetrokken.
(De Noordzee kent, afgezien van een smalle
kuststrook, géén gemeentelijke en géén provinciale indeling; veruit de meeste verantwoordelijkheid ligt daarom bij de rijksoverheid).
- Samenwerking met de andere kuststaten
rondom de Noordzee is noodzakelijk om te
komen tot een verdere internationale afstemming van het Noordzeebeleid; Nederland blijft hierin een actieve rol spelen.
- Noodzakelijk is het daadwerkelijk uitoefenen van toezicht op de naleving van wetten
op de Noordzee, zowel in de territoriale
wateren als boven het Nederlandse deel van
het continentale plat.
In april 1986 is door de Nederlandse regering
besloten dat de operationele diensten van de
rijksoverheid gaan samenwerken in twee nieuwe organisaties:
- het Nederlands Hydrografisch Instituut
- de Nederlandse Kustwacht (streefdatum
1 januari 1987)
Voor de Kustwacht komt er een landelijk
'kustwachtcentrum', dat gevestigd wordt bij
Scheveningen-radio in IJmuiden.

HOE NOORDZEEBELEID
GEMAAKT WORDT
Voor het maken van Noordzeebeleid bestaat
geen vast recept. Noordzeebeleid laat zich
ook niet vastleggen voor een reeks van jaren.
Het Noordzeegebeuren is een dynamisch proces, afhankelijk van ontwikkelingen die soms
te voorzien zijn, maar die zich ook vrij onverwacht kunnen aandienen. Voorbeelden
zijn de oliecrisis, de economische teruggang,
de soms opzienbarende olie- en gasvondsten,
de Europese visserij-afspraken, de ontwikkeling van het plankzeilen, enzovoort. Het gaat
om uiteenlopende ontwikkelingen die soms
door de overheid zelf in gang gezet zijn,
maar ook uit particulier initiatief kunnen
ontstaan.
Om te voorkomen dat het Noordzeebeleid
een samenraapsel van opzichzelf staande
beslissingen wordt, is er een 'beleidskader'
ontwikkeld dat voor de samenhang moet zorgen. Het bestaat vooral uit de grote lijnen en
de uitgangspunten die hiervóór zijn genoemd. Elke nieuwe beslissing die zich voor
de Noordzee aandient, wordt door de regering steeds getoetst aan dat beleidskader. Het
gaat dan vooral om de vraag: is een nieuw
plan of een nieuw voorstel niet in strijd met
de geldende uitgangspunten? Wordt niet het
ene doel wel gediend, maar het andere juist
tegengewerkt (bijvoorbeeld economie tegenover milieu)?
Als zoiets voorkomt moet er, van geval tot
geval, afgewogen worden: wat zal het
zwaarste wegen?

INSPRAAK
De vele acties van de overheid op de Noordzee worden regelmatig vastgelegd in een actieprogramma. Juist omdat de hoofdlijnen en
de uitgangspunten van het beleid vastliggen
en bekend zijn, kan iedereen de discussies erover volgen, en eventueel zijn of haar oordeel geven.
De Raad van de Waterstaat - een extern ad'. viesorgaan van de regering - regelt in voorkomende gevallen de inspraak. Daarnaast zijn
er ook directe contacten mogelijk tussen samenleving en overheid. Bijna alle ministeries
hebben wel iets met de Noordzee te maken
en wie daarover informatie wil is overal welkom.

COÖRDINATIE
Tussen al die betrokken ministeries is natuurlijk een goede samenwerking nodig. Daarom
is één minister aangewezen als 'Coördinerend
minister voor Noordzee-aangelegenheden', en
dat is de minister van Verkeer en Waterstaat.
Een speciale interdepartementale commissie
- de ICONA - houdt zich bezig met het ontwikkelen van een samenhangend Noordzeebeleid, waarbij geprobeerd wordt met alle belangen rekening te houden. En zo moet het
ook, want de Noordzee is van en voor ons
allemaal.

COLOFON
LUgave:
Interdepartementale Coördinatiecommissie
voor Noordzeeaangeiegenheden (Icona), met
medewerking van de directie Voorlichting,
documentatie en bibliotheek van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Fotoverantwoording:
Esso Nederland b.v.
Gees van Hemert
Ministerie van Defensie:
Koninklijke marine,
Audio-visuele dienst
Ministerie van Verkeer en Waterstaat:
Directoraat-generaal Scheepvaart en
Maritieme Zaken
NIOZ
PTT
Rijkswaterstaat, directie Noordzee
Shell Nederland b.v.
Lithografie:
van Kooten en Simons b.v.
Druk:
Koninklijke van Poll
1986
Adressen:
Direcloraal-generaal Scheepvaart en
Maritieme Zaken (DGSM)»
2288 EB Rijswijk. Bordewijkstraat 4
070-949420
ICONA, secretariaat
2596 AA 's-GravenhagÊ, Koningskade 4
070-264011, toestel 2513/2094
Koninklijke marine, Dienst der Hydrografie
2597 JN 's-Gravenhage, Badhuisweg 169
070-162801
Nederlands Instituut voor Onderzoek
der Zee (NIOZ)
Landsdiep 4, Hoorn - Texel
1790 AB Den Burg
02226-541
Reddings-Coördlnatie-Centrum (RCC)
Marinevliegkamp Valkenburg
2223 LA Katwijk, Wassenaarseweg 75
01718-52911
Rijksinstituut voor Visserijonderzoek
(RIVO)
1976 CP IJmuiden, Haringkade 1
02550-31614
Rijkskuststation 'Scheveningen Radio'
1972 VV IJmuiden, Merwedestraat 1
02550-19104
Rijkspolitie te Water
Berichtencentrum Noordzee
3972 LB Driebergen, Hoofdstraat 82
03438-14242
Rijkswaterstaat Directie Noordzee
2288 BC Rijswijk, Koopmansstraat I
070-949500
Staatstoezicht op de Mijnen
2285 SJ Rijswijk, Sir Winston Churchilllaan 366
070-949213
Voorlichting Verkeer en Waterstaat
2500 EX 's-Gravenhage, postbus 20901,
Plesmanweg 4
070-747710/747120

