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JAARVERSLAG 1980-1981 WERKGROEP NOORDZEE

De Werkgroep Noordzee bestaat komende zomer
5 jaar.

Ontstaan als initiatief binnen de Landelijke 

Vereniging tot Behoud van de Waddenzee zijn 
geleidelijk stappen gezet op weg naar zelf- 
standigheid.

Het jaarverslag 1977-1979 eindigde met:

"De gastvrijheid en steun van met name de 

Waddenvereniging, maar ook van anderen, hebben 
de Werkgroep in de startfase, die nu is afge
rond, veel geholpen. De huisvesting Harlingen 
zegt de Werkgroep vaarwel. Op steun van al die 
genen, die daar tot op heden voor zorgden, 
blijft de Werkgroep rekenen".

Daar steunt de Werkgroep nog steeds op. Per 
april 1980 is op het Damrak 37 in Amsterdam 
een plezierig kantoor betrokken. Veel tele
foontjes worden begeleid door handgedraaid 
orgelspel op straat. Per 26 maart 1980 heeft 
de Werkgroep een rechtspositie verkregen:

De statuten van de Stichting Werkgroep Noord
zee zijn gepasseerd.

Het verslag over 1980-1981 is opgebouwd uit 
drie delen.

0

1. Beschrijving van de activiteiten van de 
Werkgroep -

2. Werkgroep Noordzee intern.

3. Agenda achteraf, overzicht van gebeurtenis
sen op de Noordzee en activiteiten van de 
Werkgroep.

1. Beschrijving van de activiteiten van 
de Werkgroep.

Algemeen

In de Werkgroep heeft een opeenstapeling van 
kennis plaatsgevonden: over de Noordzee, de 

Activiteiten op de Noordzee en de bedreigingen 
waaraan de Noordzee blootstaat. Tevens begint 
inzicht te groeien in de situatie op bestuur
lijk en juridisch terrein, zowel op natio

naal als op internationaal vlak, Ook heeft 
de Werkgroep in binnen- en buitenland con
tacten opgebouwd met . milieu-organisaties, 
bestuur en ambtenarij, bedrijven en deskundi

gen. Deze situatie is met name gegroeid als 
gevolg van de reeks van activiteiten, die de 
Werkgroep in de afgelopen jaren heeft onder
nomen. Bij het overzien van die activiteiten 
kan worden vastgesteld, dat het uitdragen 
van genuanceerde en goed onderbouwde opvat

tingen voorop heeft gestaan. Hiermee is veel
al geprobeerd direct of indirect het Noord- 
zeebeleid te beïnvloeden. Zoals zo vaak in 
dit soort zaken is het moeilijk te beoorde
len wat daarvan het effect is geweest en nog 
is .

Als milieugroepering, moet de Werkgroep het 
voor een belangrijk deel hebben van papieren 
acties. In hoofdzaak gaat het dan om het be- 
invloeden van en het reageren op ambtelijke 
nota's of om het ingaan op vergunningsproce- 
dures voor activiteiten, die gevolgen hebben 

voor de Noordzee.
Voor wat het eerste betreft gaat het niet om 
reageren alleen - op nota's over verdieping 
van de Eurogeul, rampenplannen, over berging 
van baggerspecie uit de Rijnmond, Icona- 

rapporten, PKB's - maar ook om het zelf im
pulsen geven.
Het organiseren van het "North Sea Seminar" 
in 1979 heeft ons geleerd, dat we op de goede 
weg zitten, Als follow-up hiervan is de re
solutie, waarin gepleit wordt een internatio
naal, non-gouvernementeel Noordzeeforum op 

te richten, verder uitgebouwd. Eerste resul
taat daarbij is geweest het met algemene 
stemmen aannemen van de "Motie-Jansen" in het 
nederlands parlement om deze zaak bij de EEG 
te bepleiten. De contacten met de EEG hebben 
ertoe geleid, dat de Werkgroep sinds kort 
begonnen is de mogelijkheden van een dergelijk 
forum te peilen.

In oktober 1980 is in samenwerking met de TH- 
Delft een studiedag georganiseerd, waar ge

discussieerd werd over de opzet van een samen 
hangend nederlands noordzeebeleid. Bij vele 

gelegenheden (contacten met de p e r s , spreek
beurten, presentaties van publicaties, in
leidingen op tentoonstellingen) werd de nood
zaak van een ander, samenhangend beleid voor 

de Noordzee bepleit. Dat milieu-organisaties 
daarin niet alleen staan, is in november 1981 
gebleken in het "Marineblad" waar gepleit 
wordt voor een "Maatschappelijke Raad voor 
de Noordzee". Soms zijn deze ideëen ook aan
gekaart als uit eigen ervaringen was gebleken 
, dat bepaalde facetregelingen geen afweging 
met andere belangen mogelijk maakten;

Op 15 december 1981 heeft de Werkgroep haar 
visie op de wetgeving t.a.v. de 'offshore- 
industrie gepresenteerd, nadat uit eerdere 
bezwaren en beroepen tegen vergunningen voor 
olie- en gaswinning was gebleken, dat een be 
oordeling van bijv. milieufacetten ontoegan
kelijk en ontoereikend was.

Zowel met leden van het nederlands parlement 
als met europese parlementariërs is contact 
onderhouden: May-Weggen (CDA), Muntingh 
(PvdA), Nypels (VVD), Jansen (PPR), Lamber- 
Hacquebard (D'66).
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In toenemende mate is de Werkgroep ingegaan 
op dat gebruik van de Noordzee, dat bij ver

gunning is geregeld, Meestal gebeurde dat in 
goede samenwerking met andere milieu-orga- 
nisaties. Vooral met de Stichting Natuur en 
Milieu, maar ook met de Waddenvereniging, 
Greenpeace, en regionaal werkende organisa
ties. Zo nu en dan is er ook met buitenland

se zusterorganisaties contact geweest over 
vergunningen, Het zijn n l . niet alleen neder- 
landse bedrijven die bij de nederlandse over
heid om een vergunning aankloppen.
In het kader van de Wet Verontreiniging Zee
water zijn zowel industriële lozingen (dum
ping per schip) als bagger- 
stortingen (per schip) aangevochten.

Sinds de Wet Algemene Bepalingen Milieuhy
giëne van kracht is (1 september 1980) zijn 

de mogelijkheden daartoe verruimd. Een belang
rijke verbetering is dat vóórdat besluiten 
over vergunningen zijn genomen vergunnings

aanvragen kunnen ingezien en bezwaren kenbaar 
gemaakt kunnen worden. Van de voor elke aan
vraag door de overheid te organiseren 'Open
bare Zitting' heeft de Werkgroep meestal ge' 
bruik gemaakt om vragen te stellen of om be

zwaren aan te tekenen. Sinds kort gaan naar 
dit soort zittingen gelukkig niet alleen 
milieu-organisaties, maar ook mensen, die uit 
persoonlijke betrokkenheid in het geweer 
komen
tegen de aanslagen op het noordzeemilieu.

Met een nieuwe wet is het zaak de hantering 

te beïnvloeden, zeker als het gaat, zoals 
in dit geval, om regulering van inspraak- en 

beroepsmogelijkheden.
De jurisprudentie is bepalend voor het feite
lijk nut van het schorsingswapen bij vergun
ningen, waartegen een beroep is ingesteld.
De Werkgroep heeft een aantal bezwaren en 
beroepen aangtekend tegen ontheffingen/ver

gunningen aan, in een appendix bij dit ver
slag genoemde bedrijven. Hetzelfde geldt voor 
een vijftal baggerzaken in de Rijnmond (Put
tenplan, "Rest-Botlek", Maasmond, Eurogeul, 
en de Wilton- * ijenoordhaven), en de zaak met 

het Hoogovenslib in IJmuiden. Een aantal 
zaken lopen nu nog, een aantal is ingetrokken, 
bijv. als de aangevochten handeling al was 
uitgevoerd. Waar het tot een uitspraak bij 
de Raad van State is gekomen zijn de milieu
organisaties meestal in het ongelijk gesteld. 
Bij de schorsingsbehandeling van de zaak 
'Puttenplan', in september 1981, is de ont
heffing gedeeltelijk geschorst, zodat de be
handeling van het beroep zelf niet slechts 

over voldongen feiten zal gaan.

Twee jaar op rij is in nauw contact met 

Greenpeace en Stichting Natuur en Milieu 
gereageerd tegen de dumping van radio-actief 
afval in de Atlantische Oceaan.
De juridische acties vormden hier een onder

deel van een ruimer actieplan tegen het 
ransport en de dumping van het afval zelf.
In 1980 hebben de actie voerders juridisch 
geen poot aan de grond gekregen, maar in mei 
1981 is het schorsingsverzoek door de Raad 
van State ontvankelijk verklaard, waardoor 

de voor juni geplande dumpingsoperatie moest 
worden afgelast. Dat is maar uitstel geweest 
zoals later is gebleken, want het beroep 
zelf tegen deze vergunning is in augustus 
afgewezen, In september 1981 is de dumping 
alsnog uitgevoerd, wederom begeleid door 
acties van milieu-organisaties. Overigens 
is de Werkgroep niet ontvankelijk verklaard 
in deze zaak, omdat de dumping buiten de 
Noordzee plaatsvindt; De statuten zullen 
zodanig worden aangepast, dat beïnvloeding 

van de Noordzee door aangrenzende wateren 
binnen onze werkingssfeer komt te vallen.

In het kader van de Mijnwet Continentaal 
Plat is eerst bezwaar en later beroep aange
tekend tegen de oliewinning in blok Q 1 , 40 
km uit de kust voor Den Helder, dicht bij de 
Waddenzee, en midden in een scheepvaartroute. 
Bij behandeling van dit beroep, dat op 7 juli 

1981 in een negatieve uitspraak heeft gere

sulteerd, is de juridisch argumentatie van 

de overheid en van de betrokken oliemaat
schappijen finaal langs de inhoudelijke/ 
beleidsmatige argumenten van de Werkgroep 

heengegaan.

Het effect van beroep- en bezwaarschriften is 
moeilijk te meten. Ook bij negatieve uit

spraken kan men hopen op beïnvloeding van het 
beleid. Toch kunnen acties als deze mede 
hebben geleid tot de uitspraak van Bayer in 
najaar 1981, dat zij, in tegenstelling tot 
haar eerdere uitspraken, al in 1982 geen 

nieuwe ontheffing meer nodig zal hebben om 
in zee te lozen.

Acties

Het voeren van acties, samen met andere or
ganisaties, of alleen, wordt door de Werk
groep steeds meer gehanteerd als middel om 
druk uit te oefenen of om informatie te 
verstrekken. Voorbeelden hiervan zijn het 
meedoen met de blokkades van de dumpschepen 
met Bayer-afval en de storting van radio
actief afval.
De al lang bestaande plannen een informatie- 
actie over zee- en kustvervuiling door olie 
te houden zijn in augustus 1981 uitgevoerd, 
Subsidies van 4 departementen, het Wereld 
Natuur Fonds en de Gemeente Den Haag hebben 
dit mogelijk gemaakt.
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AANVRAGER LOZING/STOF BEZWAAR (ONTWERP-)

BESLUIT

BEROEP SCHORSING DIVERSEN

1
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Windmill
Vlaardingen

Afvalgips; 
zware meta
len

n.v.t. W.V.O.
13-3-1980

17-4-1980 n.v . t . nog niet be
handeld

CO
W
OS
5
Q

Zuidchemie 
Sas V Gent

A fvalgips, 

zware meta
len

n.v.t . W.V.O.
13-2-1980

18-3-1980 n. v . t . nog niet be
handeld

O
os
P<
CO
O
z  
t—1

Bayer

Leverkusen
Afvalzuren 
met zware 
metalen en 

organohalo- 
genen

n.v.t . versnelde 

behandeling 

op 24-6-1980 
afgewezen

n.v.t . Bayer stelt 
per 22-3-1982 

geen vergun

ning meer no
dig te hebben

25

PS

£

Duphar
Amsterdam

Afvalzuren 
met oa. or- 

ganohalo- 

genen

W . A.B.M. 
17-6-1981, 

aangevuld 

2-7-1981

fiktieve 
weigering 
door RWS op 

24-11-1981

EN
 

W
.
V
.
O
. O rphahell

Mijdrecht
Procesafval 
met giftige 
mutagene en 
kankerver
wekkende 

stoffen

15-7-1981
aangevuld

31-7-1981

22-12-1981 
ontwerp ont
heffing voor 

4 van de 5 
afvalstromen

fiktieve 

weigering 

door RWS op 
19-12 1981

N

>

NL Chemicals 
Gent

Ti02~afval- 

zuren met 
zware meta

len

n.v.t . 8-1-1981 11-2-1981
aangetekend

27-11-1981
ingetrokken

storting nu 
met belgisch 

schip, beroep 

zinloos

H
K
U
hH
N
OS
W
>

Kronos Titan 
Leverkusen 

Pigment Che

mie

Homberg

Ti02-afval- 
zuren met 

zware 

metalen

16-9-1981 22-12-1981 
ontwerp ont

heffing zal 
verleend 

worden

o
AKZO
Weert

Afvalzuur 

van aerosol 

produktie

16-12-1981

Rijkswater

staat

Bagger uit 
Maasmond 

met zware 

metalen

n.v.t . 26-9-1980 17-12-1980
aangetekend

30-7-1981
ingetrokken

kans op nega
tieve Invloed 

op andere 
beroepen

Gemeente
Rotterdam

Baggerslib 

Botlek, 3e 
Petroleum

haven, met 
zware meta
len en orga- 

nohalogenen

17-12-1980 24-3-1981 

besluit tot 
ontheffing

24-4-1981

ingediend

23-10-1981
afgewezen

24-4-1981

ingediend

7-7-1981

afgewezen

slib werd al 

zonder vergun
ning gedumpt; 

officier van 

justitie neemt 
geen stappen

Hoogovens 

IJmuiden
Bagger uit 
hoogovenha- 

ven met zwa

re metalen

n . v.t . besluit op 
16-1-1981

28-1-1981
ingediend

23-9-1981

ingetrokken

28-1-1981
ingediend

10-2-1981
afgewezen

tijdens be
roepsprocedure 

met hulp van 
RWS versneld 
uitgebaggerd

Gemeente
Rotterdan

Bagger uit 
Botlek- en 
Ie Petroleum 

haven met 
dri n s , zware 
metalen, or- 
ganohalogenei

24-12-1980 Besluit op 

16-6-1981

23-7-1981 
ingediend 

nog niet be

handeld

23-7-1981 
Ingediend 

22-9-1981 

gedeeltelij
ke schorsing 
toegewezen

zonder ver
gunning ge

graven put 

blijft zonder 
juridische 
gevolgen 
9-7-1981

Gemeente

Rotterdam

Uitdieping 
Euro g e u l , 
gevolgen ver 

troebeling; 
is WVZ van 
toepassing?

10-8-1981 
aangevuld op 
9-12-1981

Ontwerp-be- 

sl u i t e n : 
25-11-1981 
buitengaats 
geen WVZ-ver- 

gunning nodig 

10-12-1981 
binnengaats 
ontheffing

Wilton

Feyenoord BV 
Schiedam

Bagger uit 
Wiltonhaven 

met PCB's 
en zware 
metalen

29-9-1981
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Aanleiding voor deze actie is geweest de 
massale slachting onder de zeevogels rond 

de jaarwisseling 1980-1981. Op een pers
conferentie op 8 januari 1981 over deze 
ramp is de Actie Olieverontreiniging aan- 
gekondigd. Dat de Werkgroep het actievoeren 

niet direct uit de mouw schudt, is gebleken 
uit de wat moeizame organisatie en assisten

tie daarbij. Gedurende de drie dagen dat 
met huifkar, fotopanelen, folders, affiches, 
stickers, T-shirts en ander infomateriaal 
langs de stranden van Kijkduin, Scheveningen, 
en Noordwijk is getrokken, is zeer positief 
gereageerd door de bezoekers; In Noordwijk 
zijn zelfs plaatselijke groeperingen in 
actie gekomen tegen de weigering van de ge

meente ons een vergunning te geven.
Deze actie, gevoerd onder het motto:

"DE ZEE IS ONS EEN ZORG"

moet nog op een geschikt moment vroeg in 1982 

worden afgerond.

Voorlichting/Educatie

De eerder genoemde Actie Olieverontreinging 
is ook een uitvloeisel geweest van een op 

grond van het Beleidsplan 1981 genomen besluit 

"meer te populariseren".
Het actiemateriaal is duidelijk ontworpen 

als aanzet voor een voorlichtings/educatie- 

pakket. De Werkgroep wordt steeds meer aan
gesproken materiaal te leveren voor scripties 
infomarkten, voor uitleg bij tentoonstelling

en, etc.
Samen met het Wereld Natuur Fonds is hard ge
werkt aan een "Noordzee-Diorama" alsonderdeel 

van een tentoonstelling in Kasteel Groene- 
veld te Baarn. Deze bijdrage zal over een 
paar jaar aan de Werkgroep in eigendom wor
den gegeven.

Publicaties

Goede deskundige en toegankelijke informatie 

naar het publiek tee over de Noordzee en wat 
zich daar afspeelt is er nog niet veel. De 
Werkgroep is bezig met een aantal publikaties 
een bijdrage te leveren.
Naast de wat meer op beleidsmakers gerichte 
verslagen van het North Sea Seminar 1971 (de 
Proceedings zijn in oktober 1980 verschenen) 
en het verslag van de eerder genoemde studie
dag (oktober 1980) zijn fotoknipbladen ge
reedgekomen (april 1981), gericht op het 
gebruik op school. In december 1980 is het 
boek: "De Noordzee" van de hand van Doeke 
Eisma verschenen. De Werkgroep heeft in 
december 1981 het boek: "Noordzee Energie" 
gepresenteerd. Vooral in de sfeer van publi

katies zijn projecten te noemen, die de 
Werkgroep in deze verslagperiode had voorge

nomen af te ronden. Het is er (nog) niet van

gekomen :

- een Brochure over Polychloorbiphenylen 
(voor het milieu zeer gevaarlijke stoffen)

- een Brochure over dumping van afvalstof
fen in zee

- een boek over de Noordzee als 'Boek van de 
Maand' bij Meulenhoff.
dit project is op de lange baan geschoven.

- een boek over alternatieve visserij
- een lesbrief over de Noordzee o.a. te ge

bruiken op scholen.

Onderzoeksinitiatieven

Op 23 april 1980 heeft de Werkgroep een 
"Rijn-Stoffenbalansproject" gepresenteerd en 
een verzoek tot subsidiëring gedaan. Nadat 
dit voorstel bijna tot stof is vergaan, 
wordt misschien begin 1982 aan het Instituut 

voor Milieuvraagstukken te Amsterdam subsi
die toegekend om het nut van stoffenbalansen 

uit te zoeken. Het gaat bij een stoffenba- 
lans om het verkrijgen en interpreteren van 

in- en outflowgegevens over milieugevaarlijke 

stoffen, die in de Rijn terechtkomen.

Samenwerking

De samenwerking met nederlandse milieu- orga
nisaties is over het algemeen goed te noemen. 
Dit varieert van praktische werkafspraken 
(met Stichting Natuur en Milieu t.a.v. zee
vervuiling) , aanvulling op eikaars actieme- 

thoden (Greenpeace), en regionale verdeling 
(bijv. met de Waddenvereniging).
Ook projectmatig wordt samengewerkt: in 
Comité Rijnappèl, en sinds kort in de 'Ver
einigung zum Schutz des Rheines und seinen 
Nebenflüsse' ter exploitatie van het meet

schip de 'Reinwasser'. Het belangrijkste 
samenwerkingsproject tot nu toe is in maart 
1981 van start gegaan met de opzet van het 
'Internationaal Water Tribunaal', dat in 

het voorjaar van 1983 zal worden gehouden.
Dit tribunaal zal een aantal in het oog lo
pende chronische vervuilingen van de Rijn, 
nederlandse en duitse kuststrook toetsen in 

het licht van gemaakte maar niet nagekomen 
of slecht uitgewerkte internationale afspra
ken ter bescherming van deze wateren. 
Stichting Reinwater, Waddenvereniging en 
Werkgroep Noordzee hebben een stichting op
gezet om dit grote project onder te brengen.

Het pionierswerk van de eerste betaalde 
krachten en de actieve werkgroepleden, de 
activiteiten, die zij mede vorm hebben gege
ven beginnen hun vruchten af te werpen.
Dit verslag eindigt desalniettemin het
zelfde zoals het begonnen is:
”0p steun van al diegenen, dei daar tot op 
heden voor zorgden , blijft de Werkgroep 

rekenen".
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2 . Werkgroep Noordzee intern

De Werkgroep heeft haar werknemers, eerst 
nog op de loonlijst bij de Waddenvereniging 
per 1982 zelf in dienst genomen. De Werk

groep heeft in de nu beschreven periode 
weinig leden zien bijkomen, of afvallen.

Het aantal leden bedraagt nu _+ 60.
De actieve kern is vrij klein en stelt een 

duidelijke grens aan de actieradius. Het 
merendeel van het 'kapitaal' van de Werk
groep zit in de deskundigheid van de leden.

Het aantal enthousiaste leden/vrijwilligers 

voor het uitvoeren van informatie-acties 
is nog gering. Gezien de toenemende bekendheid 

met de activiteiten en de start van het werven 
van donateurs is hierin verandering aan het 
komen. Begin 1980 heeft de Werkgroep als werk
gever 10 werkdagen per week uitbetaald (2- 
full-time banen). Via 9 dagen ( 3 60% banen)
sluit zij deze verslagperiode af met twee 

vaste stafkrachten op 80%-basis op de loon
lijst. Op projectbasis (Noordzeeforumonder- 
zoek) is in november 1981 een part-time 

kracht voor 11 maanden in dienst genomen.

Functies binnen de Werkgroep

Voorzitter

A. de Jong (januari 1978- juni 1980)

G. Peet (juni 1980- oktober 1981)
T. van Weering (oktober 1981-........ -----)

Vice-voorzitter

T. van Weering (juni 1979- oktober 1981)

G. Peet (oktober 1981-........ -----)

Secretaris

G. Peet (juni 1979- juni 1980)
K. Kramer (juni 1980-........ -----)

Penningmeester

B. Wilschut (april 1978- juni 1980)
H. van Hoorn (juni 1980-septemberl981)

R. Hindriks (september 1981-...... . . . .)

Secretariaat

M. Tiel (september 1977-augustusl981)

H. van Hoorn (november 1978- april 1980)
J. Klijn (augustus 1980- maart 1981)
R. Coenen (oktober 1980-...... .....)
G. van Hemert (december 1981-...... .....)
R. Evers (september 1981- oktoberl981)
L. van Weering

- Albrecht (oktober 1981-decemberl981)

3. Noordzeegebeurtenissen in 1980 en 1981

1980
28 Februari

In een brief aan de Europese Commissie meer 
aandacht gevraagd voor alternatieve visserij- 
methoden

18 Maart

Beroep aangetekend tegen de vergunning aan 

Zuid-Chemie te Sas van Gent voor het lozen 
van afvalgips in de Westerschelde

26 Maart

Statuten gepasseerd van de Stichting Werk
groep Noordzee

29 februari
Olievondst in blok K10 

3 maart
Olievondst in blok K 18

5 maart
Presentatie van de World Conservation
Strategy .

6 maart
Gasvondst in blok K10

7 maart

Tanker Tanio loopt tijdens storm op Bretonse 
kust en breekt, waarna olie op de kust.

23 maart

oliespuiter bij Mexico, IXTOC 1 wordt na
9 maanden gedicht.

27 maart

Hotelplatform in Ekofiskveld kapseist, meer 
dan 100 doden zijn te betreuren. g

e
b
e
u
r
t
e
n
i
s
s
e
n
 

n
o
o
r
d
z
e
e



a
k
t
i
v
i
t
e
i
t
e
n
 

w
e
r
k
g
r
o
e
p

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
ve.M>lag M A k g A o z p  noohd.zee _____________________________  1980-1981

17 April

Beroep aangetekend tegen de vergunning aan 
Windmill Holland te Vlaardingen voor het 

lozen van afvalgips op het Scheur

18 April
Beroep aangetekend tegen de ontheffing aan 
Bayer te Leverkusen voor het storten in zee 
van "DUnnsäure"

23 April

PCB-stoffenbalans onderzoeksproject inge
diend bij de Landelijke Stuurgroep Onder
zoek Milieuhygiëne (LASOM)

9 Juni
Beroep aangetekend door een aantal milieu- 
organisaties tegen de vergunning ter storting 
van Radio-Actief afval in de A t l . Oceaan

20 Juni
Voorstel bij de Europese Commissie ingediend 

voor het uitvoeren van een "Feasibility- 
Study Noordzee Forum" (uitvloeisel "North 
Sea Seminar 1979)

8 Juli

Beroep aangetekend tegen de winningsvergun- 
ning aan twee oliemaatschappijen voor het 
winnen van olie 40 km uit de kust bij 

Den Helder (blok Ql)

24 mei
IJmuiden: Demonstratie tegen de geplande dum
ping van radio-actief afval in de Atlantische 
Oceaan door het Samenwerkingsverband 

"Geen atoomafval de zee in".

juni
Verschijning in Duitsland van het hand
boek "Umweltprobleme der Nordsee" door de Rat 

von Sachverständigen für Umweltfragen”

Schorsing vergunning storting radio aktief 
afval afgewezen. Stichting Natuur en Milieu 
en Greenpeace niet ontvankelijk verklaard.

24 juni
Versnelde behandeling door de Raad van State 
van het beroep tegen de ontheffing aan 
Bayer voor het lozen van Dünnsaüre in de Noord

zee .
Beroep is verworpen.

Door een blokkade van Greenpeace en andere 
organisaties is in Rotterdam drie dagen het 
uitvaren van lozingsschepen met Bayer afval 
verhinderd. Ook het laden van Bayer afval in 
Leverkusen op Rijnboten is door 

"Rettet den Rhein" belet.

17 juli
Op noors Continentaal plat (blok 31/2) ^

gasbel aangeboord van minstens 1000 miljard m

21 juli
Door fouten bij het lossen breekt de Super 

tanker Energy-Concentration doormidden in de 

rotterdamse haven.

22 juli
Vaststelling vangstquota EEG:
geen haring voor nederlandse vissers.

juni-juli
"Kutterfahrt” tegen de Rijnvervuiling, met 
de Rijn mee stroomafwaarts georganiseerd door 
Zwitserse, duitse en nederlandse milieu

organisaties .

juli-augustus
Publicaties over vergiftigde vissen in de 
kustwateren, vooral in de Duitse Bocht. g
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30 September
Uitgebreid commentaar geleverd op de nota ter 

voorbereiding van de uitdieping van de Euro- 

geul naar Rotterdam

3 Oktober
Begin van intensieve contacten met de olie

maatschappij Union Oil (Q 1- zaak)

10 Oktober
In Delft een studiedag georganiseerd: Onder

werp: "Hoe te komen tot een samenhangend 
Nederlands Noordzeebeleid”

Oktober
"proceedings" van het een jaar eerder gehouden 
North Sea Seminar gereedgekomen

31 Oktober
Beroep aangetekend tegen de ontheffing aan 

Rijkswaterstaat voor de storting in zee 

van onderhoudsbaggerspecie uit de Maasmond. 
Reden: Het slib is verontreiningd met zware 
metalen

Beroep tegen Radio-Actief afval storting inge

trokken (zie 9 juni) Reden : Storting is uit
gevoerd en niet meer terug te draaien

17 November

Beroep aangetekend tegen de opsporingsver- 
gunning aan Bow-Valley Ltd. en Kerr Mc Gee 

voor olie en gas in P en Q blokken op het 
Nederlands Continentaal Plat

11 December
In Nieuwspoort de perspresentatie van het 
boek:"De Noordzee" van Doeke Eisma. Tegelij

kertijd is het verslag van de studiedag op
10 oktober gepresenteerd

17 December

Bezwaarschrift opgesteld tegen te verlenen 
ontheffing aan de Gemeente Rotterdam voor 
de storting in zee van onderhoudsbaggerspe
cie uit de Botlek en de 3- Petroleumhaven.

24 December

Bezwaarschrift opgesteld tegen een onthef- 
fingsverlening aan de Gemeente Rotterdam 

voor uitvoering van het Puttenplan.
Reden: ook dit plan vrijwaart de zee niet van 
zeer giftige contaminanten in baggerspecie 
afkomstig uit de Ie Petroleumhaven

1 september

De Wet Algemene Bepalingen milieuhygiëne van 
kracht geworden.

september

Journalisten hebben bij panamese consuls 
stuurmanspapieren gekocht.

3 oktober

Studieconferentie te Kiel over de vorderingen 
bij "Law of the Sea Conference".

oktober
Voorlopig beleidsplan gepubliceerd over de 
berging van baggerspecie uit de Rijnmond.

Aktie van milieu-organisaties en duitse vissers 
in Nordeaham tegen lozingen van Titaan- 
dioxyde afval onder Helgoland door Kronos
Titan.

november-december

Massale overtredingen van het haringvangst- 
verbod: + 20.000 ton van de zuidelijke haring- 

stam weggevangen = + 30 % van de populatie.

18 december
EEG: formulering gemeenschappelijk visserij

beleid totaal mislukt.

december
Sterke toename boven het normale winterse 

patroon van op de kusten van Noorwegen, Zweden 
Duitsland, Denemarken aangespoelde zeevogels. 
De nu gevonden tienduizenden dode en 
stervende zeekoeten, alken en drieteenmeeuwen, 
blijken door een combinatie van olielozingen 

getroffen te zijn. Een van de veroorzakers is 
de tanker "Stylis" geladen met Carbon Black 

feedstuff.
Als in laboratoria monsterproeven over en weer 

zijn gecheckt blijkt de "Stylis” al verkocht 

en onvindbaar voor Interpol. g
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1981

8 januari
Persconferentie Nieuwspoort over stookolie- 
slachtoffers.

Aankondiging Aktie Olieverontreiniging.

28 januari
Beroep en schorsing^aangetekend tegen storting 
in zee van 190.000m slib uit de westelijke 
Hoogoven haven te IJmuiden.

Reden: In het slib zitten hoge concentraties 
lood, zink en cadmium.

januari
Aanvaarding in de 2 kamer van motie 
Lambers-Hacquebard en Zijlstra over vergroting 
oliebestrijdingscapaciteit van 30.000 naar 
60.000 ton.
(o.m. als gevolg van onze brief daarover van 

16 januari ???)

e

februari 
Caracas.
Door starre houding van de V;S. wordt het Zee- 
rechtverdrag op losse schroeven gezet in plaats 
van afgerond.

2 februari
Estel Hoogovens beginnen als de wiedeweerga 
te baggeren met steun van Rijkswaterstaat, 
die schepen vrijmaakt.

10 februari
Behandeling schorsingsverzoek in de Hoogoven 

zaak door R v S . Dogr het noeste baggerwerk ligt 
nog maar 15.000 m in de haven. Schorsing 
wordt afgewezen.

16 maart
Afronding 3 EEG voorstellen t.a.v. veiligheid 

olietankervaart opnieuw mislukt. EEB heeft 
"milieu" commentaar georganiseerd.

19 maart
Gist-Brocades (Delft) krijgt toestemming 5 
jaar lang via een 10 km lange pijpleiding uit 
de kust van Den Haag ongezuiverd afvalwater 
te lozen. (10 milj. liter per dag)

april

Hoge PCB concentraties geconstateerd in vet- 
weefsels van aal en palingen, afkomstig uit 
grote rivieren en hun delta' s.

11 februari
Beroep aangetekend bij RvS tegen de ontheffing 
aan NL Chemicals (ex-Kronos) te Gent voor het 

storten van Ti02~afval 40 km uit de kust van 
Walcheren.

12 februari
Presentatie plan tot kustuitbreiding van 
Scheveningen tot onder aan de Maasvlakte: 

(Plan Waterman)

maart
De Waddenvereniging, Stichtingen Reinwater, 
Natuur en Milieu en Werkgroep Noordzee hebben 

besloten een Internationaal Water Tribunaal 
te organiseren.

10 maart
Minister Ginjaar installeert de "Commissie 

Heroverweging verwijdering Radio-actief afval" 
Natuur en Milieu en Greenpeace nemen deel.
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9 april
Commentaar geleverd op het Voorlopig Beleids
plan Berging Baggerspecie.

24 april
Beroep en schorsing aangetekend tegen de ont
heffing aan de Gemeente Rotterdam voor de 
storting in zee van onderhouds-baggerspecie 

uit de Botlek en de 3 petroleumhaven (zie ook 
17 december 1980)

april
Knipbladen Noordzee eindelijk klaar.

5 mei
Beroep en: schorsing aangetekend tegen de 

storting van radio-aktief afval in de Atlan

tische oceaan.

23 juli
Beroep en schorsing aangetekend tegen de ont
heffing aan Gemeente Rotterdam voor uitvoering 
van het puttenplan.

22 april
Ministerie van Landbouw en Visserij stelt PCB 
norm vast voor visprodukten bestemd voor men

selijke consumptie. Deze norm betekent dat vis 

gevangen in bepaalde gebieden niet meer gege

ten mogen worden.

19 mei
Behandeling schorsing radio-actief afvaldumping 

uitslag: Vergunning geschorst.
Werkgroep Noordzee niet ontvankelijk verklaard. 
Greenpeace en Stichting Natuur en Milieu gaan 
door.

26 mei
(zie 8 juli 1980)
Q-l beroep afgewezen door RvS. In een 
juridisch steekspel missen inhoudelijke 
argumenten de boot.

maart-mei
De noorse tanker "Lotos" zoekt vergeefs een 
haven om 6500 ton met Fenolen verontreinigd 
afvalwater te mogen lossen.

mei
ICONA-advies:"een aanzet tot harmonisatie van 

het Noordzeebeleid" dient nog dit jaar uit 
te monden in een nota Noordzee aan de Tweede 

Kamer.

Themanummer Waddenvereniging over Waterveront

reiniging.

Internationale Waterweek tegen vervuiling van 

de Rijn. Allerlei plaatselijke akties in de 

Rijnoeverstaten.

In Genève is een internationale (ILO) conventie 
gesloten, die de veiligheid en de werkomstan

digheden aan boord van koopvaardijschepen 
regelt. De conventie moet nog dit jaar van 

kracht worden

24 juni
Bayer kondigt aan per maart 1982 geen afval- 
zuur meer in zee te hoeven storten.

15 juli
Openbare zitting over de ontheffingsaanvraag 
van Orphahell B.V. voor het lozen in zee van 
afval bij het produceren van diergeneesmiddelen 
en voederadditieven. Bezwaar aangetekend.

24 juli

Liberiaanse tanker: World Dignity vastgelopen 
voor Zeebrugge, geen olie ontsnapt.

25 juli

Liberiaanse tanker Afran Zenith slaat lek op 
de Elbe bij Hamburg; + 300 ton explosieve 
olie ontsnapt. g
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30 juli
Beroep ingetrokken tegen de ontheffing voor 
het storten in zee van onderhouds-bagger- 

specie afkomstig uit de Maasmond.
Reden: mogelijk nadelige invloed van uitspraak 
op andere beroepszaken.

7-8-9 augustus
Na maanden voorbereiding wordt in Kijkduin, 
Scheveningen en Noordwijk Aktie Olieveront- 
reiniging gehouden. Een informatie aktie 
voor het strandpubliek, met folders en foto 
panelen, die positief werd ontvangen, ook in 
Noordwijk waar we geen vergunning hadden.

10 augustus
Bezwaar aangetekend tegen de ontheffings- 
aanvraag voor storting in zee van bagger

specie bij uitdiepen van de Eurogeul.

Met de fotopanelen,voor het eerst gebruikt 
bij de Aktie Olieverontreiniging wordt in 1 
deze maanden meegedaan met tentoonstellingen 
alom in den lande.

23 september

Beroep tegen storting Hoogovenhavenslib 
ingetrokken:

Reden: slib ligt al in zee (zie 10 februari 
1981) .

29 september

Bezwaar aangetekend tegen het verlenen van 
een ontheffing aan de Werf en Dok Maat

schappij Wilton Feijenoord voor het storten 
van baggerslib uit de haven en dokputten te 
Schiedam, Deze specie bevat plaatselijk zeer 
hoge gehalten PCB's en zware metalen. De 
overheid is zelf al geneigd geen ontheffing 

te verlenen (negatief ontwerp besluit) .

“ \

1980-1981

augustus

Uniser Moerdijk schandaal in de publiciteit 
gekomen (afgifte en verwerking afvalstoffen)

september

Akties van samenwerkende milieu-groeperingen 
tegen transport en dumping van radio actief 

afval in de atlantische oceaan.

16 september

Openbare zitting over de Ontheffingsaanvraag 
van Kronos Titan en Pigment Chemie uit Duits
land voor het lozen in zee van Ti02~afval. 
Bezwaren aangetekend.

22 september
Schorsing van de ontheffing aan de Gemeente 
Rotterdam voor uitvoeringvan het puttenplan 

gedeeltelijk toegewezen: Rotterdam mag 
zwaar giftige specie achte- in de 1 petro

leumhaven niet verplaatsen totdat Beroep is 
behandeld.

7 oktober
Presentatie in de "Brakke Grond" van het boek 
"Het beheer van onze zeëen" door Luc Cuyvers

oktober
Introductie- en monsternametocht meetschip 

"Reinwasser" van de Verein zum Schutz des 
Rheines und seinen Nebenflüssen.

Hydrografische Dienst haalt + 30 jaar oude 
vaten op uit zee 80 km uit de kust van Den 
Helder. Ze blijken tot beton geworden mortel 
te bevatten.

20-28 oktober
Greenpeace aktie tegen het dumpen van Ti02 
afval in de Duitse Bo cht door Kronos 
Norderham. Het feitelijke dumpen wordt goed
deels belet voor een aantal dagen-. g
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23 oktober

EEB workshop in Londen.
"Shipping and the environment"

Beroep tegen het uitvoeren van storting in 

zee van onderhoudsbaggerspecie uit de 
Botlek en de 3C Petroleumhaven afgewezen.

1 november
opening expositie olieverfdoeken van Gijs 
Keizer over olieverontreiniging op zee.

9 november
Vereniging van Marine officieren organiseren 

een dag over de Noordzee: maatschappelijke 
Raad voor de Noordzee bepleit

27 november
NL Chemicals te Gent, producent van TiO_ kan 
zijn afval ƒ 800.000,= goedkoper kwijt aan 
eerst: Dumpingschip "Falco" gaat van neder- 

landse in belgische handen over. Nederlandse 
vergunning niet meer geldig. Beroep tegen 

deze vergunning ingetrokken (zie ook februari 
1981).Vragen in het Europees parlement. 
Belgische Bond Beter Leefmilieu stelt vragen 
aan belgische premier.

november
In contact met Europese Commissie, begonnen 
met het uitvoeren van een "Feasibility Study 
Noordzee Forum" (zie 20 juni 1980).

15 december

Presentatie van het door de Werkgroep geschre
ven boek "Noordzee Energie" aan de plaats
vervangend directeur generaal van Milieuhygiene 
Tevens presentatie van de volgens de Werkgroep 
noodzakelijke wijziging in Offshore regelge
ving (o.a. Mijnwet continentaal plat).

19 december
Vergadering van de complete Werkgroep Noordzee 
over beleidsplannen 1982 e.v.

23 november

Zware Noordwesterstorm, overstromingen in 
Noord Duitsland, Denemarken.

Twee booreilanden op Noors continentaalplat 
van ankers geslagen.

24 november

Wettelijke termijn afgifte vergunning aan 
Duphar verstreken, (zie 17 juni 1981) 

"Vergunning is daarmee fictief geweigerd"

november
Rechtszaak over Uniser begonnen.

*

december- januari

studiedagen voor de Gemeenten in de vijf 
kustprovincies over bestrijding oliever
ontreiniging op de kust.

16 december
Openbare zitting over de ontheffingsaanvraag 
van AKZO voor het lozen in zee van zoutzuur 
afval bij de produktie van aerosolen. (Bezwaar 
aangetekend)

Rijksinstituut voor Zuivering Afvalwater 
positief over uitvoering "Rijn-Stoffenbalans- 
project" (als Lasom geld beschikbaar stelt 
kan uitvoering voorjaar 1982? beginnen)
(zie ook 23 april 1980)

19 december
Wettelijke termijn afgifte vergunning Orpha- 
hell verstreken, (zie 15 juli 1981).
Vergunning is daarmee fictief geweigerd (T
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