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De minis ters  ve rantwoordel i jk  voor de bescherming van de Noordzee  van de regeringen van :

het  K o n i n k r i j k  België 
het  K o n i n k r i j k  D enemarken 
de R epub l iek  F ran k r i j k  
de Bon ds repub l i ek  Dui tsland 
het  K o n i n k r i j k  d e r  Neder landen 
het  K o n i n k r i j k  Noorwegen 
het  K o n i n k r i j k  Z w e den
het  Veren igd  K o n i n k r i j k  G root -Br i t tann ië  en No ord- Ie r land 

evenals

het  l id van de Kommiss ie  van de Europese Gemeenschappen  verantwoorde l i jk  voor 
mi l ieubescherming

Zoals over eeng eko men  in 1984 t i jdens de Eerste In ternationale  K onfe re n t i e  over de 
bescherming van de Noordzee  te Bremen, Bondsrepubliek  Dui tsland,  kw amen  t i jdens  de Tweede 
In ternat ionale K onfe re n t i e  over  de bescherming van de Noordzee gehoude n te Londen  op 24 en 
25 novem ber  1987 bij  elkaar.  Na zorgvuldig overleg hebben zij ove reen stem ming bereikt  over 
n ieuwe maatregelen noodzakel i jk  voor de bescherming van de Noordzee.

Zi j  k w am en  overeen t i jdig n ieuwe,  prevent ieve maatregelen  te nemen  om de kwali tei t  van de 
Noordzee te handh aven en in dit  verband nauw samen te werken.

Met  dat  doel hebben zij een aantal  omvangr i jke  en gedeta i l leerde maatregelen  genomen ter 
bescherming  van de Noordzee met bet rekking tot :

toevoer  via r ivieren en estuar ia van moei li jk afbreekbare ,  toxische en b io -akkum uler en de 
s toffen;
toevoer  van nutriënten;
toevoer  van verontre in igende s toffen via de atmosfeer;
s tort ing  en verb randing  op zee;
veron tre in ig ing  door  schepen;
veron tre in ig ing  door  offshore  installaties;
lozingen en s tort ing van rad io -ak t i ef  afval;
s am enw erk ing  bij  toezicht vanui t de lucht;
de b i jzond ere  behoef ten  van de Waddenzee.

Zi j  h eb b en  de noodzaak onderschreven van een verdere  verbeter ing van wetenschappeli jke  
kennis en inzicht  en verwelkomen de ui tnodiging van het  Veren igd K o n i n k r i j k  begin 1988 een 
voorbe re idende vergader ing voor een Noordzee "Task Force" te organiseren.

Zi j  z i jn eveneens  ove reengekomen een Derde  In ternat ionale K onfe ren t i e  over  de Bescherming 
van de Noordzee  te houden  in Neder land,  begin 1990, om de geboekte  voorui tgang te toetsen.
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T W E E D E  I N T E R N A T I O N A L E  K O N F E R E N T I E  O V E R  DE B E S C H E R M I N G  V A N  DE N O O RD ZEE,  
L O N D E N ,  24 -  25 N O V E M B E R  1987

M IN IS T E R IE L E  V E R K L A R I N G

I. D e deelnem ers aan de  tweede In ternat ionale Konfe re n t i e  over  de Bescherming van de 
Noordzee*,  gehouden  te Londen op 24 en 25 november ,  z i jnde  de Ministers verantwoordeli jk 
voor de bescherming van de Noordzee van de regeringen van België, Denem arken ,  Frankr i jk ,  
de Bonds republ iek  Dui tsland,  Neder land,  Noorwegen,  Zw eden ,  het  Veren igd K o n ink r i jk  en het 
lid van de  Kom miss ie  van de Europese Gemeenschappen  veran twoorde l i jk  voor 
mi lieubescherming;

II. her in ne re n  aan het  grote belang voor hen allen van de bescherming van het milieu van 
de Noordzee ,  zoals werd overeengekomen in de Verklar ing van de Eerste Internationale 
Konfe ren t i e  over  de  Bescherming van de Noordzee gehouden te Bremen op 31 oktober  en 1 
novem ber  1984;

III. e r k en n en  de  essentiële rol van internationale sam enwerk ing  en overeengekomen 
gedragsregels in het  beheer  van de zeeën,  in het  b i jzonder  op regionaal  n iveau,  zoals werd 
vastgelegd in het R a p p o r t  van de Wereld Kommissie voor Milieu en Ontwikkel ing;

IV. verwe lkomen  de geboekte vooruitgang inzake de bescherming van de Noordzee op de 
ak t i epunten  vastgesteld t i jdens  de Bremer  Konfe rent ie ;  maar  ben a d ru k k en  de noodzaak van 
verdere maatregelen op al deze punten op zowel nationaal als internationaal niveau;

V. nem en  met  waarder ing kennis van de voorui tgang geboekt op het gebied van herziening 
van wetenschappel i jke  kennis bet re f fende de toestand van de Noordzee en,  in het  b i jzonder ,  de 
waardevol le b i jd rage  van het "Quality Status Report";

VI. n em en  m e t  waarder ing kennis van de voorui tgang geboekt  bi j  de integra tie van de 
benader ingen volgens mi lieukwali te i tsnormen en volgens emiss ienormen;

Het  Noordzeegebied als bedoeld in deze verklar ing omvat  :

a) de Noordzee  zuidwaarts van 62° noorderbreedte;
b) het  Skagerrak,  waarvan de zuidgrens  is vastgesteld ten oosten van de Skaw bij 
57°4,8 noorderbreedte;
c) het  Kanaal  en zijn toegangen oostwaarts van 5° westerlengte.



VII. aanvaarden het fe it  dat  voor de bescherming van de Noordzee  tegen schadeli jke ef fekten  
van de meest  gevaar l i jke  s toffen,  een voorzorgsbenadering noodzakel i jk  is, die maatregelen ter 
beperking van de toevoer  van dergel i jke s toffen zou ku n n en  vereisen zelfs voordat  een 
oorzakel i jk  ve rband is vastgesteld met  behulp  van duidel i jk  we ten sch appe l i jk  bewijs;

VIII.  erkennen dat  met  dat  doel ge l i jkt i jd ig  en  aanvullend handelen noodzakel i jk  is om :

(a) ve rontr e in ig ing  aan de bron te beperken door middel  van :

(i) bi j  pun tb ro n n en ,  het  aanwenden  van de best beschikbare  technieken*;  en

(ii) bij d iffuse bronnen, het  beperken van de produktie, verkoop en gebruik  van 
dergel i jke  stoffen en Produkten die dergel i jke s toffen  bevatten;  en,

(b) s t renge kwali tei tsdoelstel lingen vast te stellen als r icht l i jn bi j  kontrole van besluiten en 
als aankno pings pun t  bij  de beoordel ing van de mi lieukwal itei t;

IX. erkennen tevens dat  sommige landen het noodzakeli jk  achten sneller te handelen om 
vervui l ing  van de Noordzee te voorkomen;

X. e r k en n en  verder  dat  de maatregelen genomen in deze Verk lar ing,  en in het b i jzonder  de 
toepassing van de best beschikbare technieken,  zodanig toegepast  zouden moeten worden dat 
een toename van de vervuil ing  van de Noordzee,  andere zeeën of  ande re  delen van het milieu 
of  elk gevaar  voor de gezondheid van indus t r ie-arbeiders  of  de bevolking in het algemeen 
wordt  voorkomen;

XI. aanvaa rden  tevens dat  voor de bescherming van de Noordzee deze benader ing specifieke 
maatregelen  vereist  met  bet rekk ing tot :

Toevoer  via r iv ieren  en estuaria van moei li jk afbreekbare ,  toxische en bio-akkum ulerende 
s toffen;
Toevoe r  van nutriënten;
Toevoe r  van verontre in igende s toffen via de atmosfeer;
Stor t ing  en ver brand ing op zee;
Veron tre in ig ing door schepen;
Veron tre in ig ing door offshore  installaties;
Lozing en stort ing van radio -ak t i ef  afval;
Sam enwerking bij  toezicht vanuit  de lucht;

In de onderhavige  Verklar ing wordt  bij  het begr ip  "best beschikbare  technieken" 
ekonomische  beschikbaarheid  in aanmerking genomen.



XII. erkennen de kwetsbaarheid  van de Waddenzee en haar  belang voor de Noordzee als 
geheel,  en nemen  met  zorg kennis van het  feit  da t  haar ekologische waarde  word t  bedreigd 
door een aanta l  verschi llende faktoren;

XIII.  nem en kennis van het feit  dat  belangr i jke verbete r ingen  van wetenschappeli jke  
grondslagen en moni tor inggevens  nodig zijn voor een grondige beoordel ing van de toestand van 
de Noordzee;

XIV.  nem en kennis van het  feit  dat  op basis van a lgemene bele idsr icht l i jnen aangenomen 
t i jdens de Eerste In ternationale K onfe ren t i e  over de Bescherming van de Noordzee ,  specifieke 
bele idsmaatregelen vereist  z i jn op voorgestelde data,  die zowel nat ionale p ro g r am m a’s als 
gezamenl i jke  akties door  de Noordzeelanden omvat ten ,  en dat  het  wensel i jk  zou zi jn een Derde 
Ministers K on fe ren t i e  te houden  om de voorui tgang geboekt  door  het  toepassen van deze 
maatregelen  te toetsen;

XI.  Beslui ten :

(i) de  pr incipes  voor het  gebruik  van mil ieukwal i te i t sdoels tel l ingen (EQO) en uniforme
em iss ienormen (UES)  benader ingen vermeld in de Verklar ing van Bremen te bevestigen,  
nam el i jk  :

C 8 Emissies moeten normal i ter  worden beperkt  aan de bron : emiss ienormen
moeten rekening houden met  de best besch ikba re  technische middelen en
kwali tei tsdoelstel lingen moeten worden vastgesteld op basis van de meest
recente wetenschappeli jke  gegevens.

C 9 Indien kennis ontoere ikend is, moet  om vei l igheidsredenen een strenge
beperking van emissies van verontre in igende s to ffen  aan de bron worden 
opgelegd.

C 10 Emiss ienormen en kwali tei tsdoelstell ingen moeten regelmat ig worden herzien en 
gepaste t ermi jnen moeten hiervoor worden vastgesteld.

C 11 Beide benader ingen vereisen een adequate mi l ieukontrole .  Als b l i jkt  dat  de 
kwali tei t  van het milieu onvoldoende is, moeten de emiss iekontroles  worden 
verscherpt  o f  verbodsbepal ingen worden opgelegd.

(ii) te aanvaarden  dat  door  het gel i jk ti jdig en aanvul lend kom bineren  van benader ingen 
gebaseerd  op emissienormen en mi lieukwal ite itsdoels tel lingen,  een meer  op voorzorg 
ges teunde benader ing ten aanzien van gevaarl ijke s toffen  zal word en  verwezenl i jkt ;

(iii) te verzekeren dat  st rategieën ter kontrole van de  toevoer  van toxische,  moeilijk
af b reekbare  en b io -akkum uler en de s toffen,  zowel emiss ienormen omvat t en  gebaseerd op 
de  best  beschikbare technieken om lozingen afkomst ig van p u n tb ro n n en  te e l imineren of 
drast isch  te ve rminderen ,  als geschikte kontrolemaatregelen  (b.v.  beperking van 
produk t i e ,  verkoop  en gebruik)  omvatten  voor d i f fuse  b ronne n  van deze s toffen en 
Pro duk ten  die deze s toffen bevatten;



(iv) er voor  te zorgen dat  kwaliteitsdoelstell ingen gebaseerd  op de  meest  recente 
wetenschappel i jke  bevindingen ook een deel van deze  s t ra tegieën vormen  als een 
aanduid ing  van de te bereiken mi lieudoelstell ingen,  en op die m an ier  de geschiktheid 
g ar ander en  van watersys temen voor geëigend gebruik  en voor  de  gezondheid  van het 
mar i ene  ekosysteem,  en het verschaffen  van een basis voor m on i to r ing-  en 
re fe re n t ie waa rd en  voor de beoordel ing van de mi lieukwal itei t;

(v) kennis  te nem en  van de geboekte en nog te boeken voorui tgang en het  toepassen van 
deze geïntegreerde  benader ing door de Noordzeelanden en de E G ,  en bi nnen  de Parijse 
Kommiss ie  en de  ICES;

(vi) deze konklus ies  over te brengen met  het verzoek aan :

(a) de  nat ionale regeringen en de internationale organisaties h ierboven  genoemd,  om de
mogel i jkheid  van een grotere integratie van de  benader ingen  gebaseerd op
emiss ienormen en milieukwal itei tsdoelstel lingen,  inklus ief  de boven uiteengezette 
bepalingen,  verder te onderzoeken,  en voorstellen te doen;

(b) de Parijse Kommissie  :

1. de relatieve aandelen van pun tbronnen en di f fuse  bronn en in de toevoer van de
meest  gevaar l i jke  s toffen naar de Noordzee te beoordelen en de geschiktheid  van de
verschi llende moni tor ingmethodes  te kontroleren;

2. op een geschikt  momen t  de uitwisseling te bevorderen van erva r ing met  het gebruik 
van emiss ienormen en milieukwal itei tsdoelstel lingen en gekom binee rd e  benader ingen,  
met  als basis voor deze uitwisseling een bepe rkte ,  overeengekomen  lijst met 
voorbeelden van specifieke s toffen o f  groepen s toffen  (die ook nutr iënten  kunnen 
omvat ten)  en processen; en,

3. de ontwikkel ing te steunen van overeengekomen,  un i fo rm e kwali tei t snormen 
gebaseerd op de meest  recente wetenschappeli jke  info rmat ie ,  e rvar ing en gebruik;

XVI.  K o m e n  derhalve overeen :

To evoe r  via r ivieren en estuar ia van moei li jk a f b reekba re ,  toxische en  b io - akkum ule r ende  
s tof fen

1. he t  pr inc ipe  van bescherming van het mar iene ekosysteem van de Noordzee  te aanvaarden 
door  het  verminderen  van emissies van moei l ijk  a f b reekbare ,  toxische en bio- 
a k k um ule r ende  s toffen aan de bron,  door  middel  van de best beschikba re  technieken en 
ande re  geschikte middelen.  Dit is in het b i jzonder  van toepassing als er  reden is te 
veronderstel len  dat  zekere schade of  schadel i jke ef fe k ten  aan de levende r i j kd om van de 
zee toegebracht  zouden kunnen worden door dergel i jke s toffen ,  zelfs wanneer  er geen 
wetenschappel i jk  bewijs  is om oorzakel ijk verband aan te tonen tussen emissies en 
ef fe k ten  ("het pr incipe van voorzorgsmaatregelen");

2. maatregelen te nemen om de totale hoeveelheid aan dergel i jke  s toffen  die het aquatische 
mi lieu van de Noordzee bereikt  terug te brengen,  met  het  doel een aanzienl ijke 
v erminde r in g te bereiken (orde van grootte 50 %) tussen 1985 en 1995 in de totale 
toevoer afkomst ig  van deze bronnen;



3. met  d i t  doel  de  lopende maatregelen  ter verminde r ing van de  toevoer  van de stoffen 
vermeld  in A nnex A en die reeds onderworpen  zijn aan speci f ieke  akt ie,  te intensiveren,  
en  posi tieve maatregelen te nemen door konkrete  doelen te stellen voor verminder ing van 
ande re  mogel i jk  belangr i jke  verontre in igende s to ffen  van de Noordzee ,  inklus ief deze in 
de  sektoren genoemd als voorbeeld in Annex B, door  :

(a) ident i f ika t ie  van de best beschikbare technieken voor bepaalde  processen die leiden 
tot  lozing door  pun tb ro nnen  van dergeli jke  s toffen  o f  groepen  s toffen;

(b) ident i f ika t ie  van de  voornaamste d i f fuse  bronn en  van dergel i jke  s toffen  o f  groepen 
s to ff en  die leiden tot toevoer naar de  Noordzee;

(c) vast leggen van s trenge kwali tei t snormen voor dergel i jke  s to ffen  o f  groepen stoffen;

(d) inzet van alle middelen om te garanderen dat  de  best  beschikbare  technieken worden 
geb ru ik t  voor de bouw van nieuwe indust riële installaties die lozingen veroorzaken 
van dergel i jke  s toffen  of  groepen stoffen;

(e) inzet van alle middelen ter beperking van de toevoer  afkomst ig  van bestaande 
indust r iële installaties, in het b i jzonder  wanneer  kwali tei t s-  of  emiss ienormen niet 
wo rden  nagekomen,  door middel  van maatregelen gebaseerd op de best beschikbare 
technieken;

(f) nemen  van maatregelen  ter kontrole van produk t i e ,  verkoop en gebruik van 
dergel i jke  s toffen en Produkten die deze s toffen  bevat ten ,  wanneer  d i f fuse  bronnen 
een aanzienl i jke toevoer ver tegenwoordigen naar de Noordzee;

(g) invoer ing van verbeterde  moni tor ing-  en inspekt i eprocedures  om nakoming te 
verzekeren van maatregelen ter beperking van toevoer  naar  de Noordzee,  en 
invoer ing van st renge maatregelen om nakoming van regels o f  vervolging van 
over t r edingen te verzekeren;

4. de  verr ichte werkzaamheden te begroeten,  in het  b i jzonder  in de Parijse Kommissie op 
het  gebied van andere soorten lozingen die risiko’s kun nen  vormen  voor het  milieu,  zoals 
de  voorbeelden genoemd in Annex C, om te beoordelen in welke mate en vorm verdere 
maatregelen vereist  zijn;

5. een aantal  afvals t romen te beschouwen,  zoals deze genoemd als voorbeeld  in Annex D, die 
gevaar l i jke  s toffen  bevatten waarvan de bes temming op di t  m om en t  nog niet  genoeg 
gekend  is, en die nadelige ef fek ten  op de  Noordzee  kunnen  hebben,  teneinde voor 
ver wi jde r ing de meest  prakt ische oplossing voor het  mi lieu te bepalen en aan te nemen;

6. te waarborgen dat  indust rieën die gevaarl ijke s toffen  geb ru iken ,  installaties plaatsen 
geschikt  om verontre in iging door ongelukken te voorkomen  o f  de konsequenties daarvan 
te beperken;

7. dr ingend akt ieplannen uit te werken om de bovengeste lde doelen te bereiken;

8. op nat ionaal  en internationaal  gebied passende procedures  in te stellen voor de 
moni tor ing van toevoer naar de Noordzee en voor de rappor tage  van kontroleresulta ten 
en de akties onde rn omen  ter beperking van de toevoer;



T oevoer van Nutriënten

10. op  nat ionaal  gebied ef fek t i eve  maatregelen te nemen om de toevoer  van nutr iënten  te 
v e r m in d e ren  in gebieden waar  deze toevoer van aard  is d i rekt  o f  indi rekt  tot vervuiling 
te leiden;

11. te s t reven naar  een aanzienl i jke verminder ing (in de orde  van 50 %) van de toevoer van 
fo s fo r  en s t ikstof  in deze gebieden tussen 1985 en 1995;

12. d r in g en d  ak t i eplannen  voor te bere iden om de bovengestelde doelen te bereiken;

13. he t  gedeta i l leerd u i twerken  van mogel i jke maatregelen  ter  ver mind er i ng  van de toevoer 
van nu t r i ën ten  voort  te zetten,  b innen het  kader  van de Werkgroep Nut r iënten  van de 
Pari j se  Kommiss ie ;

14. de  in A nnex  E opgesomde maatregelen te beoordelen,  om deze doelstel lingen te bereiken 
en deze  nat ionale akt ieplannen uit  te voeren;

15. te s t reven naar  passende maatregelen ,  waaronder  het  aanwende n  van de best beschikbare 
t echni eken,  ter  verminder ing  van emissies van s t ikstofoxiden in de a tmosfeer  door 
voer tu igen en verbrandingsins ta lla ties  en zo de toevoer van deze oxiden in zee te 
verminde ren;

To ev o e r  van veron tre in igende s toffen via de  a tmosfeer

16. hu n respekt ieve regeringen aan te sporen het Protokol inzake am en der i ng  van de Parijse 
K onven t i e  zo spoedig mogel ijk te ratificeren**;

17. de  Pari j se  Kommiss ie  aan te moedigen haar mon i to r in gprogram m a vanui t  de huidige 
p ilootfase  verder  te onwikkelen,  en een ui tgebre id  l an g e - te rm i jn  mon i to r ingprogramma op 
te stellen,  waarb i j  voor zover mogel ijk gebruik  gem aakt  word t  van bestaande 
p ro g r a m m a ’s;

•  In zoverre  in deze Verklar ing de deelname van de  Europese  Ekonomische 
G e m eenschap  is vermeld bij  initiat ieven binnen het kade r  van verklar ingen waarvan 
zij  een  kontraktpa r t i j  is, betekent  di t  da t  de Kom miss ie  van de Europese 
G em een sch ap p en  passende voorstellen zal doen aan de Minis ter raad.

** De E G ,  F rankr i j k ,  Neder land,  Noorwegen,  Zw eden  en het  Verenigd Kon inkr i jk  
hebben  reeds tot de aanneming van het  Protokol besloten.



a) het  indent i fika t ieproces  van indust riële Sektoren met  priori te i t ,  an de re  pun tbronnen 
evenals d i f fu se  bronnen  voort  te zetten en te verbeteren,  do or  middel  van onder  
andere  de emissie- inventar isa t ie  die wordt  u i tgewerkt  ond er  auspic iën van de Parijse 
Kommiss ie ;

b) vast  te stellen welke emissies d ienen te wo rden  ver m in d e rd  of ,  indien  noodzakel ijk  
te worden s topgezet  om het  mar iene mi lieu te beschermen;

c) n ieuwe,  schonere  indust riële technieken te bevorderen om atm osfer ische  emissies te 
verminde ren ;

d) emissies van verontre in igende s toffen uit  de voornaamste  indust riële en andere
sektoren te verminderen,  door  doel t ref fende maatregelen  te nem en ,  waaronder  het 
toepassen van s trenge emiss ienormen gebaseerd op de best  besch ikba re  technieken,  
voor  zover  mogel i jk  b innen een term i jn  van 4 jaar ;

e) a tmosfer ische emissies van verontre in igende s toffen  waar  mogel i jk  te verminderen,
zelfs wanneer  de u i twerking van deze bronnen  op de Noordzee  nog niet  zonder meer
bewezen is;

19. alle noodzakel i jke  maatregelen  te nemen binnen de nationale  adminis tra t ies  om te
ve rzekeren dat  er volledige sam enwerking bestaat  tussen de instant ies verantwoordeli jk 
voor  de kontrole van a tmosfer ische emissies en deze veran twoo rdel i jk  voor de 
bescherming van het mar iene milieu;

20. het  geb ru ik  van loodvri je benzine voor voer tuigen verder  te bevo rderen  en te st imuleren,  
met  het  doel het  gebruik  van loodhoudende benzine zo snel mogel i jk te e l imineren,  en 
d aa rdoo r  een belangri jke toevoerbron van lood in de Noordzee  uit  te schakelen;

Stor t ing en ve rbranding  op zee

21. het  pr incipe  te aanvaarden dat  :

(a) het  be langr i jk  is s tort ing van verontre in igd mater iaal  in de Noordzee stop te zetten 
op een zo spoedig mogel ijk ti jdstip;

(b) v ana f  1 j anua r i  1989 geen materiaal  meer  in de Noordzee  mag wo rden gestort,  tenzij  
e r  geen geschikte a l ternat ieven op het  land zi jn en kan wo rd en  aangetoond bij de 
bevoegde internationale organisaties dat  de mater ia len  geen schade veroorzaken aan 
het  mar iene  milieu;

22. met  dat  doel de volgende tussent ijdse maatregelen te nemen  :

(a) s topzetten  van de stort ing van industrieel  afval  in de Noordzee  voor 31 december  
1989, tenzi j  dit  bestaat  uit inert  materiaal  van natuur l i jke  oorsprong,  o f  uit  andere 
mater ia len  waarvan kan worden aangetoond bij  de  bevoegde internationale 
organisaties dat  ze geen schade veroorzaken aan het mar iene  milieu;

(b) voortze t ten  van de akt ie ter verbetering van de kwali tei t  van baggerspecie gestort 
in de Noordzee,  b ijvoorbeeld  door  het te rugbrengen van de  toevoer van toxische, 
moeil i jk afbreekbare  of  b io -akk um ule rende  s toffen in r ivieren en estuar ia,  en ervoor



zorgen dat ,  met  onmiddel l i jke  ingang,  regeringen de R ich t l i jnen  inzake baggerspecie,  
d ie in het  kader  van de  Oslo Kommiss ie  z i jn  vas tges teld om s torting van 
verontre in igd  specie te voorkomen,  s tr ikt  hanteren;

(c) dr ingen de maatregelen  nemen,  in het  geval van die landen die zuiver ingssl ib in de 
Noordzee  s torten ,  ter verminder ing van verontre in iging van dergel i jk  slib door 
moei l i jk  afb reekb are ,  toxische of  b io - akkum ule r ende  s toffen ,  zodat  zij geen schade 
toebrengen  aan het  mar iene milieu,  en ervoor  zorgen dat  de hoeveelheden 
verontre in igende s toffen  die via deze route in zee wo rden gestort ,  in de  nabi je 
toekomst  niet  boven het gehalte van 1987 ui tkomen;

(d) er  zich toe verbinden,  bij  de ui tvoer ing van di t  deel  van de  Verklar ing,  dat  afval 
da t  niet  langer in zee wordt  gestort  n ie t  in zee zal worden  geloosd via 
p i jp le id ingen ,  en maatregelen aanwenden  op een dusdan ige  wi jze  dat  toename van de 
verontre in iging van zeeën bui ten de Noordzee en in ande re  delen  van het  milieu 
w ord t  voorkomen;

(e) de  genomen maatregelen te kontroleren en doorgaan met  de d i rek te  diskussie,  en in 
de Oslo K on ve n t ie  en in andere  fora,  van het  geheel aan a l t ernat ieven voor storting 
van afval  in zee om zo spoedig mogel i jk  het  o b j ek t i e f  van stopzet ting van 
verontre in iging via deze route te bereiken;

23. de in het  kader  van de Oslo Kommissie verrichte w e rkzaam heden  bet re f f end e uitbreiding 
van het  verdragsgebied te steunen,  om binnenwate ren  achter  bas is li jnen ook op te nemen,  
zodat ef fek t i eve  internationale kontrole van alle s tor tingsakt iv i te i ten  mogel i jk wordt en 
deze werkzaamheden  te bespoedigen met  het doel voor 1 j an u a r i  1988 een pr incipe- 
akkoord  te bereiken;

24. de  status van ve rbranding op zee opnieuw te beves tigen als een interimoploss ing voor de 
behandel ing van afval,  zoals bedoeld in het protokol  van 1983 van de Oslo Konvent ie,  en 
door  te gaan met  het  kracht ig bevorderen van al ternat ieve oplossingen voor behandel ing,  
stort ing o f  verwi jder ing op het land, en in dit  verband :

(a) het  feit  verwelkomen dat  verscheidene reger ingen de afgif te  van nieuwe 
vergunningen  voor verbranding op de Noordzee hebben s topgezet  en kennis nemen 
van het  fei t  dat  deze reger ingen in pr incipe  tegen de afgi f te  zi jn van nieuwe 
vergunningen  voor verbranding op de Noordzee;

(b) in gevallen waarin die maatregelen niet zi jn genomen,  ove reenkom en  om stappen te 
onder nem en  om het gebruik  van verbranding op zee tot een m in im u m  te beperken of 
drasti sch te verminderen,  met  niet minder  dan 65 %, voor 1 j an u a r i  1991;

(c) komen  overeen het gebruik  van deze methode geleideli jk te e l imineren voor 31 
d ecem b er  1994 en dr ingend een overeenkomst  na te s t reven over  d ie  datum binnen 
de  Oslo Konven t ie  voor 1 januar i  1990;

(d) komen overeen het afval bes temd voor ve rb randing niet  te expor te ren naar zeeën 
bui ten  de Noordzee,  o f  de verwerking van deze s tof fen  op een andere ,  voor het 
milieu schadel i jke manier  toe te laten;

(e) komen voorts overeen dat  het  wenseli jk  is da t  afval  bes temd voor  verbranding,  
ge laden word t  in een haven van het  land waar  het  afkomst ig  van is en onder 
volledige kontrole van dat  land, in plaats van dat  het  geë xpor tee rd  wordt  naar een 
ande r  land;



V erontreiniging door schepen

25. het  in it ia t ief  te nemen  binnen de Internat ionale Mari t ieme Organisat ie  om de Noordzee 
aan te wi jzen als "Special Area" als bedoeld in Annex V van M A R P O L  73/78;

26. pe r m a n en t  toezicht  te houden op de beschikbaarheid ,  kapaci tei t  en diens tverlening van
havenontvangst ins tal lat ies  en st renge kontrolemethodes  uit  te voeren,  waaronder
inspekties  in havens  om te kontroleren o f  afvalstoffen  k onfo rm  de  vereisten van M A R P O L  
73/78  in havens  worden afgegeven;

27. de  versp re id ing van informat ie voor de scheepvaar t  over  de  beschikbaarheid  van
havenontvangst ins tal lat ies  en de vastgestelde procedures  voor het  geb ru ik  van dergel ijke 
installaties in havens verder  te waarborgen;

28. samen te werken  om het  gebruik  van havenontvangst instal lat ies  voor afvalstoffen 
afkomst ig  van schepen te bevorderen,  onder  andere  door  gebruik  te laten maken  van deze 
installaties tegen redel i jke kosten,  danwel  zonder  het  opleggen van speciale heffingen 
voor de individuele schepen;

29. de sam en w erk ing in het  kader  van het  "Memorandum  of  U nde rs t and ing  on Port  State
Control" voort  te zetten,  zodat na vaststelling van over t redingen alle waarnemingen van
vermoedel i jke  gevallen van verontre in iging snel en e f f ek t i e f  af gehande ld  kunnen worden 
om te verzekeren dat  schepen gerapporteerd  in verband met  vermoedel i jke  verontreiniging 
o n d erw orp en  worden aan s trenge en ui tgebreide inspekties in de havens,  opdat  vervolging 
van een over t reding volgens M A R P O L  73/78 kan worden ve rgemakkel i jk t  en opdat 
bewijsmater iaa l  van een gerechtel ijke vervolging van het onde r  M A R P O L  73/78 gestelde 
kan worden verbeterd;

30. hun inspanningen binnen de Internat ionale Mari t ieme Organisat ie voort  te zetten om de 
A nnexen  III en V van M A R P O L  73/78 zo snel mogel i jk  te implemen teren  en verdere 
maatregelen  te nemen door gezamenli jk Annex V op regionaal  gebied te implementeren 
vana f  31 dec em ber  1988;

31. akties op gang te brengen in het kader van de bevoegde internationale  organisaties,  zoals
de In ternat ionale Marit ieme Organisat ie en de In ternationale  Organisat ie voor 
Normalisat ie die leiden tot verbeterde  kwal i tei t snormen voor zware olie en deze
werkzaam heden  ter verminder ing van zee- en luchtvervui l ing ak t i e f  te steunen;

32. snelle inwerk ing treding  t rachten te bere iken van de Protokol len aangenomen  in 1984 
o nder  auspiciën van de Internat ionale Mari t ieme Organisat ie b e t r e f f ende  aansprakeli jkheid  
en schadevergoeding bij  schade door ol ievervuiling;

33. de inspanningen binnen de Internat ionale Mari t ieme Organisat ie  voort  te zetten om een 
regel ing uit  te werken die zou ku nnen voorzien in een behoor l i jke  schadevergoeding bij 
schade veroorzaakt  door vervuil ing door schepen als gevolg van t ranspor t  van schadel ijke 
s to ffen  ande re  dan olie;

V ervuiling door offshore installaties

34. de Pari jse Kommissie  te verzoeken de kri teria voor het geb ru ik  van boorspoeling op
oliebasis te herzien,  en eventueel  aan te scherpen;

35. de Pari jse Kommissie te verzoeken,  met het oog op de bepe rking  van de invloed op het



mil ieu  van lozingen van boorgruis ,  s trenge normen vast  te stellen ter  verminder ing van 
het  ol iegehal te,  en wel gebaseerd op : (a) opt imaal  geb ruik  van de  best  beschikbare 
t echn ie ken  voor de  afscheiding en de reiniging van boorgruis;  (b) gebruik  van nieuwe 
samenstel l ingen van boorspoeling die leiden tot  een verminde r in g van het  olierestgehalte 
in boorgruis;  (c) n ieuwe boor technieken ter  verminde r in g  van de hoeveelheid met  olie 
veron tre in igd boorgruis ; o f  een kombinatie van de h ier  boven genoemde "a", "b" en "c";

36. de  lozing doo r  de offshore  indust rie van chemical iën met  een mogel i jk  risiko voor het
mar ie ne  mi lieu te verbieden of  aan st renge bepe rkingen te onder w erpen ,  door  specifieke
k r i t er ia  toe te passen overeengekomen door  de Pari jse Kom miss ie  o f  in andere  geschikte 
fora;

37. de  in p a rag ra a f  46-50 voorgestelde verbeterde  samenw erk ing bet re f f ende toezicht vanuit  
de lucht  te verwelkomen,  en de Parijse Kommiss ie  te verzoeken de  verschillen te 
onder zo ek en  tussen gegevens over lozingen door  opera tors  gerappo r tee rd  en die vanui t de 
lucht  gesignaleerd;

38. de Pari j se  Kom miss ie  aan te moedigen haar w e rkzaa m heden  ter verbetering van
m o n i to r in g -  en rappor tagep rogramma’s, invoer ing van schonere  technieken en
aanscherping van normen  en kontrolesys temen voort  te zetten;

Lozing en verwerking van radio-aktief afval

39. de ter  zake d ienende aanbevel ingen van de bevoegde in ternationale  organisaties te 
respekte ren ,  en met  dit  doel de best beschikbare technieken  toe te passen om iedere 
vervui l ing  veroorzaakt  door lozing van rad io -ak t i ef  afval  afkomst ig  van alle takken van 
nukleai re  indust r ie,  inklus ief opwerkingsfabr ieken,  tot een m in im u m  terug te brengen;

40. kennis te nem en  van de huidige dalende tendens  bet re f f ende  de toevoer van radio-akt ief  
afval  naar  de  Noordzee  en de verwante om vangr i jke  werkzaam heden  bet r ef fende radio- 
akt ieve  s toffen  die zijn verricht en nog verr icht  worden in verschi llende internationale 
fora ,  en dit  te verwelkomen;

41. a f  te sp reken dat  het ontwerp en de konst ruktie van opslagplaatsen voor de verwerking 
van ra d io - ak t i e f  afval erop gericht  moeten zijn vervui l ing  van de Noordzee en 
be lem m er ing van het  rechtmatig gebruik van de zee te voorkomen;

42. verslag uit  te brengen over de ontwikkel ing van dergel i jke  opslagplaatsen voor veilige 
ve rw erk ing  van ra dio -ak t i ef  afval aan de bet re f fe nde  in ternat ionale  organisaties en op 
verzoek van de regeringen van de Noordzeelanden;

D e Waddenzee

43. de  gezamenl i jke  verantwoordel i jkheid  van de Noordzeekus t landen  ter  bescherming van de 
Waddenzee  tegen vervuil ing te erkennen en het  re p ro duce re nd  vermogen van deze 
gebieden die van belang zijn voor de levende r i jkdo m  van de gehele Noordzee te 
vr i jwaren;

44. de  gezamenl i jke  verklar ing van de Waddenzeelanden (Annex  F) met  als doel het 
t e rugbr engen  en ui teindel i jk  stopzet ten van de verontre in iging in di t  gebied om zo haar 
belangr i jke  funk t ie  voor de Noordzee als geheel te handh aven en waar  noodzakel i jk te



herste llen,  te verwelkomen;

45. hu n  vaste voornemen  kenbaar  te maken,  hoge pr ior i tei t  toe te kennen aan de 
implemen ta t ie  van die maatregelen vastgesteld in deze verklar ing die naar  verwacht ing 
van bi jzondere  betekenis  zijn voor de bescherming van de Waddenzee;

T oezicht vanuit de lucht

46. toezicht  vanu i t  de  lucht  te gebruiken als hulpmiddel  voor h an d hav in g  van regels tegen 
vervui l ing ,  in voo rkomend  geval via bilaterale o f  mul ti laterale samenwerking;

47. gepaste maatregelen  te nemen  om de in het  kader  van de Overeenko mst  van Bonn 
geïni t ieerde  in ternationale  sam enwerking bij  toezicht  vanui t  de  lucht  van de Noordzee te 
verbete ren,  en indien noodzakel i jk ,  uit  te bre iden naar ande re  geschikte kaders;

48. de  Overeenkom st  van Bonn te b li jven hanteren als he t  geschikte kader  voor de 
u itwisse ling van informat ie over de ontwikkel ingen van "remote sensing" technieken en 
voor  de ui twissel ing van informatie over de resultaten van sam enw erkings pro jek ten om de 
techn ieken te evalueren;

49. de mog el i jkheden van toezicht vanuit  de lucht  te b l i jven benu t t en  voor het  verschaffen  
van informat ie  over  de mate van olievervuil ing op zee;

50. ervar ingen  op te b li jven doen in het gebruik  van "remote sens ing” technieken met het 
oog op verbeter ing van het toepassen van bes taande regels,  in het  b i jzonder  voor 
vervolging van over treders;

De ui tb re id ing van wetenschappel i jke  kennis en inzicht

51. de noodzaak te onderschr i jven van een verdere ontwikkel ing van op elkaar afgestemde
m etho den  voor moni tor ing,  modelling en beoordel ing van de toes tand van het milieu op
nat ionaal  en internat ionaal  niveau;

52. de 1CES en de Oslo en Parijs Kommissies  te verzoeken gezamenl i jk  de opt imale middelen
om deze doelen te bereiken te onderzoeken,  waaronder  ook de mogel i jk  voordelen van 
een gezamenl i jke  Werkgroep (of Task Force) opgezet  door  de drie organen,  en een 
geharmonizee rd  s tudieprogram ma op te stellen rekening h oudend  met  de voorstellen 
gedaan in A nne x  G;

53. de  u i tnodiging van de Reger ing van het  Verenigd K o n in k r i j k  om de eerste vergader ing
van deze Task Force begin 1988 in haar land te organiseren,  te verwelkomen;

54. de boveng enoemde organisaties te verzoeken op basis van het  "Qual ity Status Report" uit 
1987, n ieuwe rappor ten  over de kwalitei t  van de Noordzee voor te bere iden en te 
publ icer en met  regelmat ige tussenpozen,  misschien om de v i j f  jaar ,  van a f  1991;

Opvolging

55. een Derde In ternat ionale Konfe ren t i e  over de Bescherming van de Noordzee te houden op 
minister ieel  niveau in Nederland begin 1990, om hun gezamenl i jke  inspanningen ter



bescherming  en behoud  van het  mi lieu van de Noordzee  voor t  te zetten en in het  
b i j zo nder  om :

a)  de  maatregelen  overeengekomen in deze verklar ing,  vanui t  pol it iek oogpunt  te 
evalu eren ,  en in het  b i jzonder  de vooruitgang :

(i) b i j  de implementat ie van de akt ieplannen ter  ver minder ing  van de toevoer
van moei l ijk  afbreekbare  en toxische s tof fen  via r ivieren en estuaria 
(X V I. 7) en van nutr iënten  (XVI.12);

(ii) op  het  gebied van s torting en verbrand ing  op zee (XVI.21-24) ;  en

(iii) bi j  maatregelen genomen ter bescherming van de Waddenzee (XVI.43-45);
en

b) ver der  de noodzaak te onderzoeken van samenwerking  op am bt el i jk  n iveau en de rol 
d ie de Ministeriële Vergader ing van de Oslo en Pari jse Kommiss ie  in 1991 zou 
moe ten spelen bij  de bescherming en het  behoud van het  mi lieu van de Noordzee;

56. te e rk en n en  dat  gepaste middelen ter beschikking zullen moeten worden gesteld aan de 
Oslo en  Pari jse Kommiss ie  en aan de ICES voor de implemen ta t ie  van de maatregelen 
vastgesteld in deze Verklar ing die onder  hen vallen.



Stoffen  waarvoor in de EEG o f  de Parijse K om m issie R ichtlijnen , Besluiten o f  Aanbevelingen  
aanwezig zijn

K w ik

C ad m iu m

PCB’s / P C T s  (poly-gechloreerde  bi fenylen /  poly-gechloreerde  t r i fenylen)

T C K  ( te t rachloor  koolstof)

Organot in  ve rb ind ingen

Biociden -  H C H  (hexachloorcyclohexaan b.v. l indaan)
-  D D T  (een organochloor  insekticide)
-  PCP (pentachloorfenol)
-  PCC (po ly-gechloreerde  camfenen)
-  Drins  (een groep organochloor insekt iciden)

Afva ls tof fen  van de t i taandioxide- indust r ie

Olie van ra f f inade r i je n  en havenontvangst instal lat ies

V oorbeelden van verdere maatregelen die te overwegen zijn

Herziening van de huidige mi lieukwal i te i t s-  en emiss ienormen 

Implementa t i e  en naleving van produkt  maatregelen

Pro g ram m a’s ter  verminder ing van lozingen afkomst ig  van,  b i jvoorbeeld ,  de 
kunstmest indus t r i e ,  t i taandioxide- indust r ie  en de chloor-a lkal i  industr ie

P ro g ram m a’s voor het  stopzet ten van bestaande toepassingen van PCB’s / P C T s  en drins



V oorbeelden van potentieel belangrijke vervuilers

M oeilijk  afbreekbare halogeenverbindingen afkom stig van

-  organisch chem ische industrie
-  celstofindustrie
-  produktie en gebruik van pesticiden
-  papierindustrie

Gebruik van chemische Produkten (waaronder PAH’s (poly-gechloreerde alifatische 
koolwaterstoffen))

Dioxinen

Meta len  van de  gri jze lijst

Voorbeelden van maatregelen die te overwegen zijn 

P ro g ram m a’s ter bepe rk ing van lozingen van geselekteerde Sektoren 

Produ ktko nt ro le  p ro g r am m a’s voor geselekteerde sektoren



Stoffen  o f  groepen stoffen  die een risiko kunnen vormen voor het m ilieu

Moei l i jk  a fb re ekbare  oppervlakte-akt ieve  s toffen ,  organische fo s fo r -  en zwavelverbindingen

Stabiele organische verb ind ingen (geen halogeenverbindingen)  in de organische  chemie en 
ande re  indust r ieën

Po ly-a romat ische  koolwaters toffen ,  b.v. in de a luminiumindust r ie



Voorbeelden van sp ecifieke afvalstromen met gevaarlijke sto ffen

A fvalstrom en

Inkt, k leurstof, pigm ent, verf, vernis

H outkonserveerm iddelen

Fotochem icaliën en ontw ikkelvloeistoffen

O lie/w ater, koolw aterstof (water) mengsel, 
em ulsies

Minerale olie en ol ieachtige s toffen 
(b.v. boorspoeling)

M etaa lhou dende  vloeistoffen of  spoeling

Residuen van s to ffen  gebruikt  als oplos
middelen

Ha logeenhoudende s toffen  niet gebruikt  als 
oplosmiddelen

Res iduen  van het  schoonmaken van tanks 
e n / o f  installaties

Residuen van ant i -vervui l ingsopera t ies 

Biociden

G evaarlijke sto ffen  

Zware metalen

Chroom,  kwik,  gechloreerde  organische s toffen 

Zi lver,  ca dm ium,  organische verontre in igingen 

Olie

Olie

Zware  metalen

Organische verontre in igingen

Organische verontre in igingen

Zware  metalen ,  organische verontre in igingen,  
olie

Verschi llende veron tre in igende s toffen  

Organische veron tre in igingen,  zware metalen



T oevoer van N utriënten : te overwegen maatreglen

a) De best beschikbare technieken moeten worden gebruikt ter verm indering van nutriënten 
in lozingen van afvalwaterzuiveringsinstallaties, waaronder in voorkomend geval :

(i) centrale opvang van rioolwater voor biologische bewerking;

(ii) bijkom ende (tertiaire) bewerking ter verm indering van fosfor en verwijdering
van stikstof door middel van nitrifikatie en denitrifikatie stadia;

(iii) beperking van het stikstof- en fosforgehalte van zuiveringsslib gebruikt op
landbouwgrond.

b) regel ing,  waar noodzakeli jk ,  van het gebruik  van fosfa ten in detergenten.

c) ve rminde r i ng  van de toevoer van nutriënten afkomst ig  van de l andb ou w

(i) de kapaci tei t  van de opslagplaatsen dient groot  genoeg te zi jn om te 
verzekeren dat  de afvalstoffen  pas op het  land wo rden gebruik t  als de planten 
de nut r iënten  in deze s toffen op kunnen nemen;

(ii) bevorderen van tee l tmethoden die een optimaal gebruik  van nutriënten
waarborgen,  en het gebruik van mengmest  en kunstmest  vermijden op
ongeschikte t i jdst ippen;

(iii) goed beheer  van de veestapel b.v. door  het  vaststellen van een minimum
oppervlakte  per dierl i jke eenheid om overmatige afspoel ing van nutr iënten  te 
vermijden;

(iv) het  scheppen van beschermingszones  voor wateren ( inklus ief  de waterhoudende
grondlaag);

(v) bevorderen van onderzoek,  moni tor ing en info rmat i e  met  het doel
tee l tmethoden vanui t  een mi l ieus tandpunt  te verbeteren,  de omvang van het 
t ranspor t  van nutr iënten  in aquatische systemen vast te stellen en landbouwers  
te info rmeren over de ef fek ten  op het  milieu van landb ou wmethod es  en over de 
best bru ikbare  systemen;

d) om de toevoer van nutr iënten  afkomst ig van de industr ie  te verminde ren,  moeten 
reger ingen de lozingsvergunningen voor de chemische,  levensmiddelen-  en 
kuns tmest indust r ie  en andere takken van industrie die een belangr i jke  potent iële bron 
vormen van st ikstof,  fosfor en organische s toffen in eutrofiër ingsgevoel ige  gebieden in de 
Noordzee nauwkeur ig  onderzoeken,  en verzekeren dat  bij  deze industriële bronnen de best 
beschikbare  technieken in aanmerking worden genomen.



G ezam enlijke Verklaring van de Waddenzeelanden

A lgem ene principes

1. De Waddenzeelanden hebben besloten al het  mogel i jke te doen,  in samenwerking  met 
ande re  Noordzeeland en  om vervuil ing van de Noordzee door  welke bron dan ook verder 
terug  te brengen ,  met  het  doel behoud en bescherming van het  Waddengebied.  De 
Waddenzeelanden z i jn  van mening dat  akties hiertoe gebaseerd  moeten zi jn op het 
voorzorgspr incipe  en  dat  emissies van alle verontre in igende s to ffen  aan de bron moeten 
w ord en  bepe rkt .

G evaarlijke sto ffen

2. De Waddenzeelanden komen overeen maatregelen te nemen ,  b innen de grenzen van hun 
eigen ve rantwo orde l i jkh eid ,  ter versterking van hun inspanningen de vervuil ing die 
doord r in g t  tot  de Waddenzee te verminderen.

3. De Waddenzeelanden zijn van mening dat  : (i) hoge pr iori tei t  moet  worden toegekend aan 
maatrege len  ter  beperking van de invloed van schadel i jke s to ffen  op het milieu van de 
Waddenzee  en dat  de w e rk progr amma’s van de be t re f f ende in ternationale  organisaties 
( IMO, P A R C O M ,  OSCOM, etc.) hiermee rekening moeten houden;  (ii) bij  de voorbereiding 
van nieuwe internationale regels moet  priori tei t  worden toegekend aan P A H ’s, HCB,  en 
and e re  moei l i jk  afb reekb are  organische verbindingen,  zink,  koper ,  lood en chroom;  (iii) 
een  aanzienl i jke  verminder ing  van de toevoer van nutr iënten  moet  worden bereikt .

4. Het  "Qual ity Status Report" geeft  aan dat  bes taande in ternationale  r ichtl i jnen en regels 
b e t r e f f ende  ca dm ium ,  kwik,  PCB, HCH en andere  relevante veront re in igende s toffen geen 
bel angr i jk  posi t ief  ef fek t  hebben gehad op de waterkwal i te i t  van de Waddenzee. 
Bijgevolg verzoeken de Waddenzeelanden alle andere  Noordzeelanden  dr ingend  op korte 
t e rm i jn  alle maatregelen  te nemen die noodzakeli jk zijn voor een ef fek t i eve  implementat ie 
van de r icht l i jnen en regels.

Scheepvaar t

5. T e r  ve rminde r i ng  van operat ionele en accidentele vervuil ing  door  de scheepvaar t  komen 
de Waddenzeelanden overeen en beogen :

toezicht  vanui t  de lucht  te bevorderen en te koö rdineren en deze operaties te 
koppelen aan het  havenstaatkontrolesys teem zoals bedoeld  in het  "Mem orandu m of 
U n d e rs t and ing  on Port  State Control";

een vlot ver loop te geven aan hun nationale procedures voor de afhandeling van 
meldingen van vermoedeli jke vervuil ingen zodat deze meld ingen  op internationaal 
n iveau,  snel en ef fekt i ef  afgehandeld  kunnen worden;

het  opzetten van een informat iesys teem voor de scheepvaar t  te overwegen om de 
r is iko’s van accidentele vervuil ing in de Waddenzee en aangrenzende gebieden zo 
klein mogel i jk te maken;



vervu i l ing  door  afval afkomst ig van schepen terug te brengen,  met  name door het 
opl eggen van een totaal verbod op het  storten van plast iek materiaal  door 
implementa t i e  van Annex V van M A R P O L  73/78;

bew us tw ord ing  bi j  het  publ iek  te bevorderen om vervuil ing door  weggegooid afval te 
voorkom en .

O ffshore installaties

6. De Waddenzeelanden komen overeen dat  n ieuwe installaties en  u it rus ting voor de 
explo ra t ie  en  exploi tat ie van olie o f  gas in het  Waddenzeegebied s treng geregeld moeten 
z ijn.  Z i j  kom en  tevens overeen dat  dergeli jke n ieuwe installaties,  indien  geplaatst  in 
a angre nzende  gebieden ook on de rw orpen  moeten zijn aan passende regel ingen om 
accidente le  en operat ionele vervuil ing te voorkomen.

O nderzoek

7. De Waddenzeelanden zi jn van plan samen te werken bij  gezamenl i jk  en internationaal  
onde rzoek,  met  name ger icht  op :

de  uitwissel ing van water,  sediment ,  sediment  gebonden schadel i jke  s toffen en 
n u t r i ën ten  tussen de Noordzee en de Waddenzee;

de ui twisse ling van schadel ijke s toffen tussen lucht,  water,  sed im en t  en organismen;

de  e f f e k t e n  van schadel i jke s toffen op organismen,  in het  b i j zo nder  met  bet rekking 
tot v isziekten  en voortplanting;

de  ontwikkel ing  van indikatoren om de kwaliteit  van de Waddenzee  te beoordelen.



R ichtlijnen  voor de met de Planning van een Internationale Studie van de Noordzee 
belaste groep

1. T i jdens  de  voorbe re iding van het  "Quality Status Report" bleek dat ,  on danks  dat  er  veel
ove r  de  Noordzee bekend is, e r  toch leemten zi jn in de gegevens voor bepaalde
schadel i jke  s toffen.  Di t  werd in het  b i jzonder  du idel i jk  toen men een bepaalde tendens  
pro be erde  te on tdek ken  in de toevoer en deze wilde koppelen aan de  huidige n iveau’s van 
schadel i jke  s to ffen  en deze op hun beur t  in verband wilde bre ngen met  verander ingen in 
het  milieu.

2. Voor  de  Noordzee  moet  een gekoördineerd  wetenschappe l i jk  p rogram ma worden
ontwikke ld ,  om meer  konsekwente  en bet rouwbare  data te ver schaff en  om zo met  grotere 
zekerheid  een samenhang vast te kunnen stellen tussen toevoer ,  koncentrat ies  en
ef fekt en .  Deze kennis is niet alleen noodzakeli jk  als basis voor verdere beslissingen, 
maa r  ook om de ef ficiënt ie  o f  doelmat igheid van reeds genomen of  geplande maatregelen 
aan te tonen.

Doel

3. Werkzaamheden te verr ichten  die,  b innen een redel i jke t e rm i jn ,  leiden tot een 
bet rouw ba re  en komplete verklaring van c i rkula tiepatroon,  toevoer  en verspreiding van 
schadel i jke  s toffen ,  ekologische kondities en ef fek ten van mensel i jke  akt ivi tei ten in de 
Noordzee.

Onde rd el en  van het  p rogramma

4. Het voorgestelde program ma omvat  de volgende onderdelen  :

(1) Overeens temming over de te meten s toffen e n / o f  parameters ;  de methoden om deze 
te meten of  te berekenen;  de f rekwent ie  en lokatie van mons ternemingen  of 
met ingen;

(2) Een zorgvuldig opgesteld en u i tgevoerd kwa l i te i t sgaran t ieprogramma voor 
mon sterneming en analyse ten behoeve van moni tor ing en onderzoeksdoele inden;

(3) Verzamelen van meer  en betere kwali tei tsgegevens,  op een geharmonizee rde  manier ,  
in het  b i j zonder  ter def in iër ing van de voorwaarden voor de  Noordzee;

(4) Speciale p ro g ram ma’s voor specif ieke gebieden met  een hoger  risiko b.v. de 
Waddenzee ,  het  Kattegat ,  Britse estuaria;

(5) De ontwikkel ing van model len :

(a) voor beoordel ingsdoeleinden,  waarbi j  deze model len  het  verbeterde 
gegevensbestand geheel moeten benut ten,

(b) als beheers ins t rument  om de ef ficiënt ie  van bestaande o f  geplande kontrole 
s trategieën vast te stellen.



(6) Ond erzoek om leemten aan te vullen in de kennis  van kausale mechanismen die 
noodzakel i jk  zi jn voor de interpretat ie van de resultaten  van de  punten (1) tot (5) 
h ierboven genoemd en die van nut  kunn en  zi jn voor alle Noordzeelanden.  Het  
"Qual ity Status Report" ident i ficeert  verscheidene onde rwerpe n ;  zoals b.v. e f fekten  
op het  mar iene  ekosysteem,  indikatoren voor biologische verander ingen ,  visziekten, 
aan r i j k ing  door  nu t r i ënten ,  de  ontwikkel ing van technieken ter beoordel ing van de 
verspre id ing van schadel i jke s toffen aan de bron,  t ranspor t  van sedimenten.




