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Nederland is van oudsher nauw verbonden m et de zee. De Noordzee 

heeft invloed op ons leven. W e moeten ons ertegen beschermen.

W e benutten de zee, m et scheepvaart, visserij en gas- en oliew inning. 

W e recreëren er. En het zeewater beïnvloedt het klimaat.

In de loop der jaren is in Nederland veel kennis vergaard over w a te r 

en alles w a t daarmee sam enhangt. W e zijn w ere ldw ijd  vermaard om 

onze expertise op d it gebied. Echter, de kennis en kunde is versnip

perd en het is zaak die te  bundelen. De zee is immers van g roo t 

belang voo r ons. Bovendien ontstaan in Brussel allerlei regels en 

w etten  vo o rd e  Noordzee, die ook Nederland m oet naleven. Tevens 

bere ikt de transitie  n aa rde  operationele oceanografie een nieuwe 

eindfase m et de im plem entatie  van GMES.

Dat m aakt de tijd  rijp vo o re e n  virtuee l georganiseerd marien kennis

en in form atiesysteem  over de zee. Zoals het KNM I er is voo r het 

w eer en de atmosfeer, zo m oet de mariene tegenhanger ervan alle 

in form atie  over de zee verzamelen. Dat kom t een slagvaardig beleid 

voo r en een duurzaam  beheer en gebru ik  van de Noordzee ten 

goede. Het idee van 'Een KNM I v o o rd e  Noordzee' is in 2005  gelan

ceerd d o o r Prof. dr. J.H. Stel tijdens een voordracht te r gelegenheid 

van het v ijftig ja rig  bestaan van de Storm vloedwaarschuw ingsdienst, 

SVSD, en is vastgelegd in een in opdrach t van R ijkswaterstaat RIKZ 

gem aakt essay.

D it rapport is de weerslag van een haalbaarheidsstudie die ook is 

uitgevoerd in opdrach t van R ijkswaterstaat RIKZ. Het is een verken

ning o f er draagvlak is voo r een geïntegreerd marien kennis- en 

in form atiesysteem  voo re e n  duurzaam  beleid en beheer van de 

Noordzee. Het rapport beveelt de vorm ing  van een v irtuee l, reg io

naal KNM I vo o rd e  Noordzee aan en p le it vo o rd e  inste lling van een 

overkoepelend orgaan om  het nationale, strategische beleid over de 

zee te form uleren.

Ir. Richard E. Jorrissen 

W aarnem end HID RIKZ
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Samenvatting

English summary available in annex 12

R ivierwater is slechts tijd e lijk  
geleend van de oceaan.

Valuing the Ocean, 2000.

In Nederland is veel kennis en kunde over w a te r en alles w a t daarmee 

samenhangt. Er is behoefte aan een bundeling van deze expertise. 

V o o rd e  Noordzee is een duurzaam beheer en gebruik nodig. D it 

w o rd t mede ingegeven doo r Europese w e t- en regelgeving, waar 

ons land in toenemende mate mee te maken krijgt. In deze haalbaar

heidsstudie ‘Een KNMI vo o rd e  Noordzee' is het draagvlak voo reen  

geïntegreerd marien in form atie- en beheerssysteem vo o rd e  N oord

zee verkend. Het concept van ‘Een KNMI vo o rd e  Noordzee' w o rd t 

breed gedragen, zo va lt te concluderen.

De gro te  economische waarde van de Noordzee voo r Nederland is 

duidelijk. Denk aan scheepvaart, handel, visserij, d e lfs to ffenw inn ing  

en w indenergie.

De Noordzee is echter meer dan een economisch terre in , het is een 

systeem dat deel u itm aakt van de oceanische ruim te. De oceanen 

zijn van invloed op het klim aatsysteem , vanwege de gro te  capacite it 

om  w arm te  op te slaan.

Het ‘Systeem Noordzee' om vat het geografische zeegebied, pius 

de drainagebekkens van de rivieren die er in u itm onden en alle 

menselijke activ ite iten  in deze gebieden. Het ecosysteem Noordzee 

b e tre ft het mariene milieu to t aan de kust.

De Noordzee vraag t meer en meer om  een duurzaam  gebru ik en 

beheer. Dat w o rd t vooral vanu it Brussel gestuurd. O p Europees 

niveau zijn er belangrijke on tw ikke lingen  die van invloed zijn op 

het nationale beleid v o o rd e  Noordzee.

De Kaderrichtlijn  W a te r voo r stroom gebieden van rivieren en de 

kustgebieden van de zee is daarvan een voorbeeld. Evenals de 

Kaderrichtlijn voo r het M ariene M ilieu.

In d it verband zijn tevens te noemen het G roenboek Europees 

M aritiem  Beleid en de INSPIRE-richtlijn  (In frastructu re  fo r  Spatial 

In fo rm ation  in Europe), een Europees in itia tie f om  de bestaande 

geografische datasets in de verschillende EU-lidstaten beter op 

elkaar a f te stemmen. V oorts  zijn er het program m a Global 

M o n ito rin g  fo r  Environm ent and Security (GMES) en EuroGOOS, 

de Europese tak  van Global Ocean O bserving System, GOOS.

Het duurzam e gebru ik van de Europese zeeën is een p rio rite it 

binnen de Europese Commissie.

De M ariene Strategie en de daaru it voortv loe iende Kaderrichtlijn 

kunnen worden gezien ais de m ilieucom ponent van het nieuwe 

stelsel van Europese regelgeving voo r het duurzam e beheer en 

gebru ik van de Europese Exclusieve Economische Zone (EEZ).

Het G M ES-program m a is de belangrijkste Europese bijdrage aan 

de w ere ldw ijde m on ito ring  van het Systeem Aarde. GMES vo rm t de 

Europese schakel tussen nationale m ilieum on ito ring  en de mondiale 

aspecten van problem en ais k lim aatveranderingen  niet-duurzaam  

gebru ik van het mariene domein. EuroGOOS heeft het voo rto u w  

genom en bij de on tw ikke ling  van de mariene com ponent van GMES. 

O ok is EuroGOOS in overleg m et de In ternational Council fo r  the
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Exploration o f the Seas nauw betrokken bij de kwartaalanalyses 

van de ecologische trends en de status van de Noordzee vanu it een 

operationeel perspectief. Aldus w o rd t de k loo f tussen real-time 

oceanografie en de qua lity  status reports van OSPAR op een prakti

sche en pragmatische wijze overbrugd. Nederland is vanaf het begin 

zeer actie f binnen EuroGOOS en heeft de afgelopen jaren veel geïn

vesteerd in deze organisatie, die zorgdraagt voor de transitie naar een 

operationele oceanografische dienstverlening in Europa en daarbuiten.

Er zijn in Nederland ontw ikke lingen gaande die to t  een effectievere 

bundeling van de bestaande kennis en kunde kunnen leiden. Het 

be tre ft: Deltares, W ageningen IMARES, het nationaal O nderzoeks

program m a voo r Zee en Kust van de Nederlandse Organisatie voor 

W etenschappelijk O nderzoek en de notie van ‘Een KNMI voo r de 

Noordzee'. De eerste drie on tw ikke lingen worden in hoofdstuk 4 van 

het rapport besproken. De laatste is onderw erp van een consultatie 

die in opdrach t van R ijkswaterstaat RIKZ is u itgevoerd. Een bindend 

e lem ent is het streven naar een meer integrale aanpak, een systeem 

aanpak dus, van de Noordzee en de delta. Binnen het Systeem 

Noordzee spelen hierbij naast de fysische, ecologische en technische 

aspecten vooral ook de sociale aspecten een belangrijke in tegre

rende rol.

V oo r deze haalbaarheidsstudie zijn gespreksrondes gehouden. 

D aaru it va lt het volgende te concluderen:

• O p de ‘w erkv loer Nederland' is men in toenemende mate 

betrokken bij de ontw ikkelingen binnen de Europese Commissie 

rond een duurzaam gebruik en beheer van de Europese zeeën, 

de Europese oceanische ruim te, de Europese EEZ. De politieke 

belangstelling h iervoor is echter gering.

• O p am bte lijk niveau worden waardevolle Europese netwerken 

onderhouden die van belang zijn voo r de on tw ikke ling  van het 

concept van ‘Een KNM I vo o rd e  Noordzee'.

•  Er is in Nederland veel expertise, maar een nationale regie o n t

breekt nog.

• De reorganisatie binnen RWS heeft de organisatie transparanter 

gemaakt, maar het heeft ook geleid to t  verlies aan know-how.

D it in een situatie w a a ro p  Europees niveau belangrijke on tw ikke 

lingen spelen die de agenda op nationaal niveau zullen bepalen.

• Er is behoefte aan een transitie van het nationale en regionale 

m anagem ent van het Systeem Noordzee. Deze transitie vereist in 

elk geval een verbeterd in form atie- en kennismanagement van 

het systeem. Eris nu sprake van versnippering op beide niveaus.

• Het toepassen van een ecosysteembenadering staat aan het begin 

van een ontw ikkelingstra ject en is goed in te passen in een tran- 

sitiepad naar een duurzaam beheer en gebruik van het Systeem 

Noordzee.

• Het concept van ‘Een KNM I voor de Noordzee' w o rd t breed 

gedragen. O m dat de politieke belangstelling voo r de Noordzee 

gering is, zal verwezenlijking ervan in hoge mate worden bepaald
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door nieuwe Brusselse regelgeving en beleid (KRW, KRM, Groen

boek M aritiem  Beleid, GMES, INSPIRE) vo o rd e  Europese zeeën.

In hoo fdstuk 7 worden tw ee aanbevelingen gedaan, waarvan de 

eerste nader is u itgew erkt. De u itw erk ing  van de tw eede va lt buiten 

de scope van d it rapport. De aanbevelingen zijn:

1. Breng de u itw e rk in g  en im p lem en ta tie  van h e t concept van 

‘Een K N M I vo o rd e  N oordzee' onder b ij D eltares qua u itvo e rin g  

en b ij de n ieuw e lande lijke  W aterd ienst qua aansturing. In de 

argum entatie spelen de Nederlandse expertise, de nieuwe Euro

pese regelgeving die op ons a fkom t en de bundeling van mariene 

kennis en kunde die in Nederland heeft plaatsgevonden een 

hoofdrol. Voorgesteld w o rd t om  het IDON (Interdepartementaal 

D irecteurenoverleg Noordzee) te vragen de verdere u itw erk ing en 

im plementatie binnen onder andere Deltares en Rijkswaterstaat 

Noordzee op zich te nemen.

2. Creëer op hoog  niveau een (regie?)orgaan da t op hoo fd lijnen  

h e t Nederlandse m ariene (onderzoeks)be le id  bepaalt. H iervoor 

is overleg m et andere actoren ais N W O  en W ageningen IMARES 

nodig.

KNMI VOOR DE NOORDZEE

BELANGHEBBENDEN
RWS-beheerder 
DGW-beleid 
IDON
Kennisontwikkeling

OPERATIONEEL GEBRUIK
Dagelijks beheer Noordzee 
Calamiteiten 
Informatie naar burgers 
Offshore, scheepvaart 
Toestand van de zee

NOODZAAK TEN BEHOEVE VAN
EU-regelgeving (EMS, EMP)
Regionalisering
Klimaatverandering
Harmonisatie
Standaardisatie

DRAAGVLAK VIA
RWS
DGW
DGTL
NW O
Kennisinstituten

INFORMATIEVOORZIENING
DOOR:
KNMI
RWS
GMES /  INSPIRE
Noordzeeloket
NODC
EuroGOOS/NOOS
Derden
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1
Inleiding

“Ais we nu n ie t handelen om onze zeeën te 
beschermen z ijn  we straks te laa t."

M in is te r Peijs op stakeholdersconferentie  
over de o n tw ikke ling  van een Europese 
M ariene Strategie, 10 november 2004, 
Rotterdam

1 Raad voor Verkeer en W aterstaat 
Samenwerken in de Eurodelta. Kansen voor 
de positieversterking van Nederland, België 
en D uits land in het economsch kerngebied 
van continentaa l noordwest-Europa.
20 december 2005.

W ater dom ineert onze planeet. Bijna d riekw art van het aardopper

vlak is ermee bedekt. D it fe it k leurt de perceptie van veel mensen.

Zij zien de zee ais een oppervlak. D it oppervlak hebben we ingedeeld 

in een v ijfta l oceanen, m et daarbinnen zeeën, zoals de Noordzee. 

Problemen, risico's en onzekerheden bepalen onze visie op de zee.

De meeste maatregelingen die we nemen zijn sectoraal van aard 

in plaats van geïntegreerd o f m ultisectoraal. M eestal zijn het 

re-actieve, korteterm ijnoplossingen en slechts zelden pro-actieve 

langeterm ijnoplossingen.

De Nederlandse geschiedenis is nauw verbonden m et de zee die ons 

veel voorspoed heeft gebracht. De relatie tussen de Nederlander en 

de zee is echter langzamerhand veranderd. Sinds de storm vloedram p 

in 1953 hee ft de bescherm ing van ons land tegen overstrom ingen de 

hoogste priorite it. Ongeveer 70 procent van de Nederlandse bevolking 

lee ft, w e rk t en recreëert onder de zeespiegel. De policentrische 

D eltam etropool is het economische hart van Nederland, m et Schiphol 

en de havens van Rotterdam  en Am sterdam  ais een cruciaal e lem ent 

binnen een Europees netw erk, da t ook wel de Eurodelta w o rd t 

genoemd.

De Eurodelta om vat de Randstad en de 'corridor-provincies' in 

Nederland, Vlaanderen inclusief Brussel en Luik, en N oordrijn - 

W estfalen in Duitsland. Het is een van de meest verkeers- en vervoers- 

intensieve regio's in de wereld. Het Eurodelta-gebied behoort to t  de 

top  v ijf  van economische regio's in de wereld en om vat de zeehavens 

Am sterdam , Rotterdam  en A ntw erpen. Pius de luchthavens Schiphol, 

Zaventem en Frankfurt. Het gebied hee ft de functie  van ‘Gateway 

to  Europe'. Desondanks is er geen geïntegreerde aanpak van de 

problem atiek in d it aan de Noordzee grenzende geb ied1 .

Aan land is er een transitie  naar duurzaam heid, m aar op zee is een 

duurzaam  grondsto ffengebru ik  nog ver weg. Er is een visie nodig, 

waarin gebru ik, beheer, bescherm ing en e rvaring samengaan.

Een visie w aarin we ons zelf w eer ais onderdeel van het systeem 

beschouwen. Nederland stelde in 2 0 0 0  een Exclusieve Economische 

Zone (EEZ) in de Noordzee vast. H ierdoor kreeg ons land -  binnen 

het in ternationa le  zeerecht -  het recht om  de g rondsto ffen  in deze 

zone op een duurzam e w ijze te  exploiteren. Het ‘blauwe Nederland' 

is ongeveer anderhalve maal de opperv lakte  van het land.

In opdracht van R ijkswaterstaat RIKZ is in 2005 een studie opgeleverd 

m et de tite l De R ijksw aterstaat en een geïntegreerd Noordzee beleid, 

een essay.

De ideeën van het essay zijn gepresenteerd tijdens de v iering van 

het 50 -ja rig  bestaan van de Storm vloedwaarschuw ingsdienst,

SVSD. In de presentatie en het essay is de vraag naar voren gebracht 

o f er geen ‘KNM I vo o rd e  Noordzee' zou moeten komen.

Het begrip KNM I is h ier geb ru ik t ais m eta foor voo r een geïntegreerd 

in form atiesysteem  voo re e n  duurzaam  beheer en gebru ik van de 

Noordzee en te r ondersteun ing van het beleid. Immers, dagelijks
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w orden allerhande gegevens verzameld over de onderste lagen 

van de atmosfeer. O ver het w eer dus. O p w ere ldw ijd , regionaal, 

nationaal en lokaal niveau. Binnen de in ternationa le  W orld  

M eteoro logica l O rganisation, W M O , is op nationaal en regionaal 

niveau een e ffic iën te  en e ffectieve organisatie on tw ikke ld . Die kost 

circa tw ee miljard euro perjaar. V o o rd e  oceanische ruim te en dus 

ook vo o rd e  Noordzee on tb reek t een vergelijkbare organisatie.

In het essay o v e r ‘Een KNM I vo o rd e  Noordzee' is een link gelegd 

tussen de verschillende in ternationa le  en Europese in itia tieven op 

het terrein van m ondiale m ilieum on ito ring  van het Systeem Aarde. 

De belangrijkste zijn respectievelijk het GEO-proces en het GMES- 

in itia tie f van de Europese Commissie en ESA. Vervolgens is inge

zoom d op de mariene o f w ate rcom ponent ervan. In da t dom ein 

speelt het Global Ocean O bserving System (G OO S) een belangrijke 

rol. Het is doo r de Intergovernm enta l Oceanographic Commission 

(IO C ) van UNESCO en W M O  gezam enlijk on tw ikke ld . GOOS is 

regionaal georganiseerd en de Europese tak  ervan, EuroGOOS, is 

een zeer succesvolle a lliantie  in de transitie naa rde  daadwerkelijke 

on tw ikke ling  van de operationele oceanografie in Europa.

Nederland hee ft hierin een sleutelrol gespeeld. Binnen EuroGOOS is 

de R ijkswaterstaat een belangrijke partner. In het visionaire rapport 

N ationa le  b ijdrage aan M on d ia le  M o n ito r in g  (N IM M ) u it 1998 w o r

den v ijf verknoopte  terreinen voo r m onito ringsactiv ite iten  behan

deld: Oceanen, Kust en Delta, het Land, W eer en Klimaat, en de 

A tm osferische samenstelling. Het rapport to o n t aan dat Nederland 

veel te bieden heeft. Onze e rvaring m et kust, de lta , zeeën en ocea

nen, onze kennis van de land- en bosbouw, onze m eteorologische 

inbreng zijn van wereldklasse.

D it onderhavige rapport is een vervo lgopdracht. H ierin zijn de haal

baarheid van en het draagvlak voo r de ideeën u it het essay en de 

metaforische ‘ KNMI vo o rd e  Noordzee' nader verkend.

"De kosten van m onito ring  z ijn  ook te 
beschouwen ais een premie, veel m inder dan 
één pro m ille  van het BBP dat betaa ld  m oet 
worden om het risico van onaanvaardbare o f  
catastrofa le schade drastisch te beperken . "

N IM M  rapport, blz. 12, 1998
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2
De Noordzee 
ais systeem

M
Inleiding

De ru im tevaart hee ft onze kijk op de aarde in hoge mate beïnvloed. 

De fo to 's  vanaf de maan (1969) markeren deze kentering in ons 

denken op een tre ffende  wijze. In de wetenschap w o rd t de aarde 

tegenw oord ig  beschouwd ais een com plex systeem. A tm osfeer, 

land, w ater, ijs en het leven vertonen in d it systeem talloze ingew ik

kelde interacties op verschillende ruim te- en tijdschalen. De ocea

nische ruim te bevat 97 procent van het w a te r op onze planeet.

Deze oceanen zijn het v liegw ie l van het klimaatsysteem, vanwege 

de gro te  capacite it om  w arm te  op te  slaan.

Het begrip oceanische ruim te werd vooral geb ru ik t in de onderhan- 

delingen over het Derde Zeerecht regiem van de V N , dat in 1995 

van kracht werd. De notie leg t sterk de nadruk op de ruim te lijke 

aspecten van de oceanen, evenals op de tijdsdim ensie van de vele 

oceanische processen, die een geheugen vorm en van het systeem. 

Het begrip oceanische ruimte gee ft ook u iting aan de diffuse in ter

relaties tussen de fysische dom einen oceaan, atm osfeer en land. In 

deze perceptie is riv ie rw a te r slechts tijde lijk  geleend van de oceaan.

O p kleinere schaal is het Noordzeesysteem via de hydrologische 

kringloop nauw verbonden m et de stroom gebieden van de rivieren 

die in de Noordzee uitkom en. D it innovatieve systeemdenken is ook 

te rug  te vinden in het In tegraa l Beheersplan Noordzee 2015.

Deze nota (juli 2005) is u itgebracht doo r het In terdepartem enta le 

D irecteurenoverleg Noordzee (ID O N ). Het is de gezamenlijke visie 

van de ministeries van Verkeer en W aterstaat, Landbouw, N atuur 

en V oedse lkw alite it, Economische Zaken en Volkshuisvesting 

Ruimtelijke O rden ing en M ilieubeheer. Ais we de Noordzee ais een 

subsysteem van de oceanische ruim te beschouwen, kunnen we ook 

een nauwe relatie leggen m et de menselijke activ ite iten  in dat deel 

van Europa w a t rechtstreeks van invloed is op de Noordzee. D it is 

in deze perceptie dus het stroom gebied van de rivieren die in de 

Noordzee u itstrom en. In de nota Investeren in de Noordzee  (novem 

ber 2005) van de Raad voo r Verkeer en W aterstaa t w o rd t, evenals in 

deze no titie , gep le it voo r een pro-actieve houding van de rijksover

heid ten aanzien van de Noordzee. In de nota w o rd t voorgesteld 

economische en ecologische aspecten tegelijk  te beschouwen. Toch 

gaat men n iet u it van een systeemaanpak vanu it het perspectief van 

de oceanische ruim te, zoals in het IBN  2015  wel enigszins het geval 

is. Het (eco)systeem Noordzee w o rd t benaderd va n u itee n  tam elijk  

trad itione le  en geografisch bepaalde perceptie.

De opperv lakte  van de Noordzee beslaat slechts 0 ,00158 % van 

het opperv lak van de oceanische ruim te. N ie ttem in  is het een van 

de meest in tensief gebru ik te  zeegebieden te r wereld, vanwege de 

ligg ing tussen zeven sterk geïndustrialiseerde en verstedelijkte lan

den. Naast de trad itione le  activ ite iten  ais transport en visserij benut 

de mens de huidige Noordzee ook op tai van andere manieren. Deze
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zijn: o lie- en gasexploratie, zandw inn ing  vo o rd e  bouw  en strand- 

suppletie, g rindw inn ing , defensie, recreatie, o ffshore-w indenerg ie- 

parken, aquacultuur, te lecom m unicatie, opslag van slib en het lozen 

van vervuilende sto ffen. D oor de snel toenem ende bevolkingsdruk 

en het gebrek aan ruim te op het land, lon k t de zee, de oceanische 

ruim te. Ons begrip van het mariene systeem bevind t zich aan de 

vooravond van revolutionaire on tw ikke lingen .2 Hoe kunnen we 

de zee gebruiken om  biologische grondsto ffen  voo r de voedsel

productie  te oogsten, voo r duurzam e visserij en duurzam e aqua- 

cu ltuuractiv ite iten?  Hoe kunnen we de enorm e en unieke genetische 

en fysio logische eigenschappen van het mariene leven gebruiken?

De zee is rijk aan g rondsto ffen  en hee ft een bijna n iet voorstelbare 

d ivers ite it en p roductiv ite it. De be lo fte  van de zee kan in een reeks 

van de menselijke behoeften voorzien. De oceanische ruim te, de 

Noordzee, is echter ook kw etsbaar en gevoelig voo r de e ffecten 

van de vele menselijke activ ite iten op het land en op de zee.

M e t de inste lling van een Exclusieve Economische Zone (EEZ) voo r 

de Noordzee in 2 0 0 0 3 hee ft Nederland binnen het in ternationale 

zeerecht het recht om  de g rondsto ffen  in de Noordzee op een duur

zame w ijze te exploiteren. Duurzaam heid is ech tereen  com plex en 

d ikw ijls  beleidsmatig m oeilijk te hanteren begrip. O p zee verkeert 

b ijvoorbeeld de visserij nog steeds in een 'jager-verzam elaar' -modus, 

te rw ijl aquacu ltuur nog in de kinderschoenen staat. Evenals bij de 

intensieve landbouw  en vee lteelt op het land w aar een transitie 

naar duurzaam heid p laatsvindt, ¡se reen  paradigm averandering 

nodig van land-denken naar zee-denken. Er is dus een transitie 

nodig van het trad itione le , meestal sectorale en nauwelijks op het 

duurzam e gebru ik  van de mariene g rondsto ffen  gerichte denken, 

naar een innova tie f denken en een duurzaam  gebru ik en beheer. 

Hierbij d ien t voorz ich tig  te worden ingespeeld op en gebru ikge

m aakt van de kenmerken van het mariene m ilieu en de natuurlijke 

processen binnen het (eco)systeem Noordzee. Het gebru ik en 

beheer van de Noordzee moeten in de toekom st ook gebaseerd zijn 

op een toenem end begrip van de natuurlijke va riab ilite it van het 

systeem en de e ffec-ten  van de menselijke ac tiv ite it daarop.

O p d it m om ent is er een aantal fo rm ele  spelers actie f w a t het 

gebru ik  en beheer van vaak sectorale aandachtsgebieden van de 

Noordzee o f Noordelijke A tlantische Oceaan be tre ft. De belangrijk

ste zijn, in een historisch perspectief, de International Council fo r  

the  Exploration o f the  Seas (ICES) da t zich op de visserij rich t en nu 

ook ecosysteem-aspecten m eeneemt. En OSPAR, genoem d naar 

de Oslo-Parijs Conventie, da t rich t zich op de bescherm ing van het 

mariene m ilieu in het noordooste lijk  deel van de A tlantische Oceaan 

en dus ook van de Noordzee. Tot slo t zijn er overeenkomsten in het 

kader van M AR PO L (M arine  Pollu tion), de Verdragen van Londen 

(afva l), Bonn (trekkende w ilde d iersoorten), Bern (behoud w ilde d ie 

ren en p lanten) en zijn er EU-verordeningen en richtlijnen van to e 

passing, zoals de H abita t-, Vogel-, M ER-richtlijn  en de Kaderrichtlijn

2 D it is onder andere a f te leiden u it  de 
snelle ontw ikke lingen binnen de EEA 
en de Commissie (po litieke  signalen). 
Verder bev ind t de on tw ikke ling  van 
ecosysteemmodellen zich in een pre- 
operationele fase (wetenschappelijke  
signalen) en za l de o n tw ikke ling  van 
regionale mariene inform atiesystem en, 
zoals nu operationeel in de Oostzee en 
M iddellandse Zee, op operationeel niveau 
voor n ieuwe inzichten zorgen.

3 R ijksw et van 27 m ei 1999 over de Instelling  
van de Exclusieve Economische Zone.

ÎDON
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W ater voo r geïntegreerd rivier- en kustbeheer. Daarnaast is een 

inform eel ne tw erk actief, w aarb innen vooral de R ijkswaterstaat veel 

kennis en kunde heeft. Voorbeelden van netwerken w aarin de RWS 

succesvol opereert zijn: EuroGOOS, SeaDataNeten SeaSearch.

Er komen echter nieuwe Europese ontw ikkelingen op ons af: de 

Europese M ariene Strategie m et de KRM, het G roenboek Europees 

M aritiem  Beleid, GMES, INSPIRE, enzovoort.

Ais gebruikers, beleidsmakers, consumenten en burgers moeten 

we onze houding ten aanzien van de zee veranderen. De zee speelt 

nauwelijks een rol in ons sociaal en ru im te lijk  bewustzijn. W e neigen 

ertoe onszelf buiten het systeem te plaatsen en nemen aan da t we 

het Systeem Oceaan, evenals het Systeem Aarde zouden kunnen 

managen. Dat kunnen we echter niet. De u itdaging is de zee weer 

onderdeel van ons leven te laten worden en te zien ais een ru im te 

lijke realite it. W e moeten onze visie op de natuur, op duurzaam heid, 

op het consum entengedrag en op de econom ische w in s t aanpassen 

en in overeenstem m ing brengen m et de complexe processen die in 

de zeeën en oceanen plaatsvinden. Net zoals we doen bij de interac

ties m et de andere fysische dom einen: het land en de atmosfeer. Er 

is een visie nodig w aarin gebru ik, beheer, bescherm ing en ervaring 

samengaan -  een visie waarin we onszelf w eer ais onderdeel van het 

systeem beschouwen. Deze trend kunnen we ook te rugvinden in de 

nieuwe Europese regelgeving.
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De oceanische ru im te van de Noordzee (bron: IBN 2015)

De internationale Noordzee en de stroomgebieden van de rivieren  
die in de Noordzee uitmonden.

1 Skagerrak

2 Noorse Geul
3 Oslofjord

4 Sande fjo rd

5 Drammensfjord
6 Grenlandsfjord

7  Kristiansandsfjord

8 Saudafjord
9 Bergensfjord

10 Sorfjord /  Hardangerfjord

11 Kattegat
12 Elbe

13 Weser

14 Jadeboezem
15 Waddenzee

16 Oestergronden

17 Friese Front
18 Nederlandse Kustzone

19 Schelde Estuarium

20 Vlaamse Banken
21 Seine Estuarium

22 Rade de Brest

23 Theems Estuarium
24 Hum ber Estuarium

25 Firth o f Forth
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3
Europese Drivers

4 Zie Staatsblad 2005, nr. 303, dat is 
uitgegeven op 21 ¡uni 2005

O p Europees niveau zijn er belangrijke on tw ikke lingen. Aan de ene 

kant haken die in op het m ondiale beleid rond m on ito ring  en het 

duurzam e beheer van de aarde. Aan de andere kant slaan ze een 

brug m et de nationale in itia tieven voo r het duurzam e beheer van 

de zee. Deze worden in d it hoofdstuk besproken.

M
Kaderrichtlijn Water

O p 22 decem ber 2 000  is de Kaderrichtlijn  W a te r (KRW ) van kracht 

geworden. De KRW leg t rapportageverp lich tingen op aan de lid 

staten van de EU. In Nederland had h ie rvoor in 2003 nationale w e t

geving moeten zijn on tw ikke ld . Dat is n ie t ge lukt. De w ijz ig ingsw et 

kwam  in april 2005  to t stand en trad op 22 jun i van hetzelfde jaar 

in w e rk in g 4.

De KRW rationaliseert en actualiseert bestaande w aterw etgeving  

doo r het fo rm uleren van EU-brede doelstellingen. Het in troduceert 

een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak in het (overwegend 

zoete) w aterm anagem ent in Europa. De belangrijkste doelstellingen 

zijn:

• voorkom en van vergaande teruggang en de bescherming en ver

betering van de status van het aquatisch ecosysteem en de ermee 

samenhangende wetlands.

• bevorderen van duurzaam watergebruik.

• bijdragen aan het voorkom en van de gevolgen van overstrom in

gen en droogtes.

Het KRW gaat u it van een holistische aanpak van het w aterm anage

ment. Het m anagem ent van opperv lak tew a te r en g rondw ate r w o rd t 

gecombineerd en men gaat u it van een stroom gebiedenbenadering, 

inclusief meren, rivieren en g rondw ate r to t  aan estuaria en de kust

wateren. Per stroom gebied m oet in 2009  in stroom gebiedbeheers- 

plannen zijn aangegeven hoe de w aterkw alite it kan worden verbeterd. 

Nederland is verdeeld over v ie r in ternationale stroom gebiedd istric- 

ten: Rijn, M aas, Schelde en Eems. Tot een stroom gebiedd istric t 

behoort n ie t alleen het w a te r van de hoofdriv ier, maar al het w a te r 

in het betre ffende gebied. Een stroom gebiedbeheersplan m oet bij 

voorkeur op het in ternationale niveau worden vastgesteld. Lukt dat 

niet, dan m oet er voo r het nationale deel een stroom gebiedbeheers

plan komen, da t aansluit op de plannen van de andere landen.

Zulk overleg v in d t plaats in de Internationale  Maascommissie (IM C ), 

de Internationale Scheldecommissie (ISC) en de in ternationale 

Stuurgroep Eems.

O nder de KRW is rapportage verp licht. Zoals het aanleveren van 

kaarten en bestanden in geografisch form aat. H ierbij m oet gedacht 

worden (voo r het opperv laktew ater) aan een beschrijving van de 

wateren aan de hand van categorieën en typo log ie , de ligging 

van m onitoringslocaties en beschermde gebieden en de toestand 

(chemisch en ecologisch) van de wateren. D it m oet gedaan worden
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volgens voorschriften u it de KRW, die anders zijn dan de Nederlandse 

praktijk . Het rapporteren in d ig itaa l geografisch fo rm aa t e n /o f op 

kaart is in de richtlijn  ze lf opgenom en en k rijg t daarmee een w e t

te lijke basis. De eerste rapportages moesten in 2004 worden gedaan. 

De stroom gebiedbeheersplannen volgen in 2009. De KRW schrijft 

v o o rd a t alle waterlicham en in 2015 in principe in een goede eco lo 

gische en chemische toestand m oeten verkeren.

Het is du ide lijk  dat zelfs m et een pragmatische aanpak de u itvoering 

van de KRW een stevige extra  opgave is voo r Nederland (nota  

Pragmatische Im p lem en ta tie  Europese K aderrich tlijn  W ater in 

Nederland, 23 april 2004). In vergelijk ing m et het bestaande beleid 

hee ft het forse financieel-econom ische gevolgen. In 2005 bedroegen 

de to ta le  uitgaven van de overheid aan w atertaken 4 ,85  miljard 

euro.

De KRW heeft ook to t doei om  vervu iling  van het mariene milieu te 

voorkom en en te elim ineren. De KRW richt zich hierbij vooral op het 

kustgebied dat w o rd t gekoppeld aan het stroom gebied van de in zee 

u itstrom ende rivieren. Dat is n iet verw onderlijk , om da t 90  procent 

van de vervu iling  het gevolg is van menselijke activ ite iten  in de kust

gebieden en stroom gebieden van de rivieren die bijvoorbeeld in de 

Noordzee u itstrom en. V o o rd e  ecologische doe lstelling is het kustge

bied één zeemijl breed; voo r de chemische doelstelling is da t 12 zee

mijlen (de te rrito ria le  wateren dus). In Nederland voldoen nogal w a t 

kust- en overgangswateren n iet aan de KRW -norm en (ra p p o rt Leven 

m et water, 2 006) voo r het fy top lank ton . D it Europese beleid slu it 

aan op de in ok to be r 2005  gepubliceerde Kaderrichtlijn  te r bescher

m ing van het M ariene M ilieu. (KR M )

3/2
Mariene Strategie

Binnen het zesde Environm ent A ction  Programme (EAP) dat van 

2002 to t  2012 loop t, is ook de on tw ikke ling  voorgesteld van een 

thematische strategie vo o rd e  bescherming van het Europese mariene 

milieu. Het doei van deze strategie is: duurzaam  gebru ik en bescher

m ing van het mariene milieu. In de M ariene Strategie w o rd t opge

m erkt dat de Europese zeeën een opperv lakte  hebben van maar 

lie fs t drie m iljoen km 2, w aardoor de h e lft van het Europese te rr ito 

rium  onder de zee l ig t5. Het mariene m ilieu d raag t in hoge mate 

bij aan de econom ische w e lvaart, de kw a lite it van het leven en het 

welzijn van de Europese burger en de invu lling  van de Lissabon- 

doelstelling.

Van m ondiale to t  lokale schaal neem t de d ruk op het mariene m ilieu 

toe d oo r de ind irecte (k lim aatverandering, afnem ende b iodiversite it, 

eu tro fica tie ) en d irecte (overbevissing, zw e rfvu il, o lievervu iling) 

e ffecten  van de menselijke activ ite iten. Deze e ffecten  variëren u iter

aard van schaal to t schaal. Ze komen het meest pregnant to t expres-

5 Deze opm erking re flecteert een trad itione le  
ziensw ijze w aarb ij land onder de zee lig t. Er 
w o rd t n ie t u itgegaan van een visie waarin  
de zee onderdeel van de oceanische ru im te  
is. Een ru im te  m et een eigen dynamiek, m et 
interfaces m et de luch t en de bodem  en m et 
z ijn  eigen levensgemeenschappen. In een 
derge lijk  perspectie f vormen de Europese 
zeeën o fte w e l de Europese Exclusieve 
Economische Zone, een eigen waardevol 
onderdeel van de Europese Unie.
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sie in gebieden w aar de menselijke ac tiv ite it sterk is, w aar er sprake 

is van een binnenzee e n /o f w aar fysische processen in het mariene 

milieu leiden to t  cum ulatie  van deze effecten. In Europa zijn d it de 

Zwarte Zee, de Oostzee en delen van de N oordoost A tlantische 

Oceaan, en wel langs de Noordzeekust vanaf België to t 

Denem arken/Zweden.

Tot nu toe zijn er zowel regionaal ais nationaal, m et wisselend suc

ces en overwegend op sectoraal niveau, verschillende activ ite iten  

on tp loo id  voo r de bescherm ing en het beheer van delen van het 

Europese zeegebied. O p regionaal niveau gebeurde da t vooral doo r 

Conventies als OSPAR, HELCOM en de Barcelona en Zwarte Zee 

Conventie. Het nadeel van deze Conventies is dat ze geen juridisch 

afdw ingbare uitvoerende m acht hebben. H ierdoor is de naleving 

van de afspraken soms moeizaam en n iet e ffe c tie f genoeg. Dat 

neem t n iet w eg dat de Conventies een belangrijke rol spelen in het 

bestaande en toekom stige beheer van de Europese regionale zeeën. 

O p nationaal niveau zijn u itvoering  en beleid gew oonlijk  ook sec

toraal (visserij, scheepvaart, o lie en gas, enz.) georganiseerd.

Deze situatie staat een geïntegreerde Europese aanpak en beleid 

in de w eg en lig t aan de basis van de on tw ikke ling  van de M ariene 

Strategie. De thematische aanpak binnen het EAP-6 m aakt een 

gestructureerde aanpak m ogelijk die vergelijkbaar is m et de strategie 

die voo r 2005  voo r de zes andere thema's (luch tkw a lite it, duurzaam  

gebru ik van g rondsto ffen , afva l, preventie en recycling, pesticiden, 

bodem kw a lite it en de stedelijke om geving) dienden te worden o n t

w ikkeld. A lle  hebben betrekking op de v ie r p riorite iten  van het EAP- 

6: klim aatverandering, b iod iversite it, gezondheid en het gebru ik  van 

g rondsto ffen.

Bij de u itvoe ring  van de M ariene Strategie spelen v ier u itdagingen 

een rol, en wel:

•  Er is een gezamenlijke visie en algemene aanpak van de vier ge

ïdentificeerde regio's nodig. Deze regio's zijn: Oostzee, Noordoost 

Atlantische Oceaan, M iddellandse Zee en Zwarte Zee.

• Ais gevolg van de socio-economische situaties zijn er verschillen 

in de problem atiek en de uitvoering. D it is in fe ite een scaling- 

effect, w aardoor op de genoemde subregionale schalen een 

‘tay lo r made' aanpak nodig is.

• Het menselijke gebruik van het Europese zeegebied vraagt een 

geïntegreerde aanpak in plaats van de huidige sectorale aanpak. 

D it verg t zowel de samenwerking van de betrokkenen binnen 

een ecosysteemaanpak ais de on tw ikke ling  van relevant beleid 

en andere instituties.

• De im plem entatie vereist een langdurige politieke inspanning op 

alle niveaus.

Na een u itvoerige consultatie  van stakeholders (stakeholders- 

conferentie  in Koge, Denemarken van 4 to t  6 decem ber 2002, in 

Rotterdam  op 11 en 12 novem ber 2004  en een in ternetconsu ltatie
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van 15 m aart to t  9 mei 2005) werden het doei, de scope, de visie, 

de uitgangspunten en de strategische doelstellingen van de M ariene 

Strategie bepaald. De Strategie speelt ook in op ander Europees 

beleid, zoals GMES, INSPIRE, het gemeenschappelijke visserijbeleid 

en het toekom stige m aritiem e beleid. De u itvoering  van de M ariene 

Strategie hee ft een sterk regionaal o f subregionaal karakter. Dat kan 

een u itdaging voo r Nederland zijn.

De Europese M ariene Strategie kan ook ais de m ilieucom ponent 

van de toekom stige M aritiem e Strategie (zie onder M aritiem  Beleid) 

w orden beschouwd. Beide kunnen worden gezien ais elementen van 

een transitie  van een n ie t (meer) duurzaam  gebru ik van de Europese 

zeeën naar een duurzaam  gebru ik  ervan.

33
Maritiem Beleid

We kunnen concluderen dat 

de Mariene Strategie een 

katalysator zal zijn voor het 

regionale (milieu)beheer van 

Europese zeegebieden ais de 

Noordzee.

O p 7 jun i hee ft de Europese Commissie na een jaa r voorbere id ing, 

het Groenboek Europees M aritiem  Beleid uitgebracht. Het Groenboek 

is een aanzet to t  een Europees M aritiem  Beleid. Het consu ltatiedo- 

cum ent is gebaseerd op een g ro o t aantal ideeën, suggesties en visies 

van zowel de verschillende lidstaten, ais organisaties en belangen

groeperingen die betrokken zijn bij het beleid en beheer van de 

Europese oceanische ruim te o fw e l g lobaal de Exclusieve Economische 

Zones (EEZ) van de Europese lidstaten.

In m aart 2 005  had de Commissie onder voorzitterschap van de 

Portugese vo o rz itte r José M anuel Barrosso besloten to t  een van de 

g roo tste  raadplegingen in de EU over de toekom st van de Europese 

zeeën. Hierbij werd volgens ir. R.H. Dekker n ie t uitgegaan van de 

Europese EEZ. Het G roenboek is samengesteld doo r een Task Force 

onder le id ing van zeven Commissarissen en wel die van visserij en 

m aritiem e zaken (voo rz itte r), ondernem ingen en industrie, vervoer, 

m ilieu, regionaal beleid, onderzoeken  energie. Het participatieve 

stakeholdersproces da t nu binnen de verschillende lidstaten w o rd t 

georganiseerd zal to t  jun i 2007  duren. Daarna zal de Commissie op 

basis van de resultaten van d it proces en na een rapportage van de 

bevindingen aan het Europese Parlement, nadere voorstellen doen 

vo o re e n  geïntegreerd m aritiem  beleid. De raadpleging die nu w o rd t 

georganiseerd past in de huidige trend van een actieve partic ipatie  

van stakeholders o fw e l de burger, in de beleidsvorm ing en u itvoe 

ring. Een goed voorbeeld hiervan is de on tw ikke ling  en im p lem en

ta tie  van de Kaderrichtlijn  W ate r (KRW ) vo o re e n  integraal rivier

e n  kust-)beheer.

Het G roenboek speelt onder andere in op de algemene bew ustw or

d ing  van het belang van de zee, schetst de huidige en historische 

relatie van Europa m et de zee en bespreekt het economische en 

sociale (banen, w e lvaa rt, w elzijn) belang ervan voo r Europa. O ok 

w ijs t het G roenboek op de negatieve e ffecten  van de menselijke

Gezien de 'zwaarte' van de 

voorbereidingscommissie 

van het Groenboek Maritiem 

Beleid kan men concluderen 

dat het duurzame gebruik van 

de Europese EEZ een prioriteit 

is binnen de Commissie.
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6 H et A C IA -rapport Im pacts o f a w arm ing  
A rc tic  u it  2004. H et is een IPCC-achtige 
studie over de gevolgen van k lim aa t

verandering in het Noordpoolgebied.

M eer dan 250 wetenschappers zijn betrokken  
geweest b ij deze eerste om vangrijke A rctic  
Climate Im pact Assessment (ACIA). De studie  
levert het bew ijs dat k lim aatverandering in 
het Noordpoolgebied op d it  m om ent gaande 
is, en zal verergeren ais er geen actie w ord t 
ondernomen. Op de N oordpoo l s tijg t de 
tem pera tuur tw ee to t driem aal zo snel ais 
in de rest van de wereld. M e t dramatische 
gevolgen voor mens en natuur, en n ie t alleen 
in het Noordpoolgebied, maar ook in 
Nederland.

activ ite iten  op zee en het e ffe c t van dergelijke activ ite iten op het 

land op het mariene m ilieu, lich t de innovatieve rol van Europa 

op het terre in van kennis en techno log ie  toe, enzovoort. Verder 

bespreekt het rapport bedreigingen ais gevolg van k lim aatverande

ringen in vooral het Arctische geb ied6 en de gevolgen van zeespie

ge lstijg ing (adapting to  coastal risks) en gaat het in op een aantal 

uitdagingen ais ‘blue b io technology ', de rol van m ethaanhydraten 

in de toekom stige energievoorziening, innovatie  op het terre in van 

m aritiem  onderw ijs, duurzaam  toerism e, enz.

Het uite indelijke doei van het G roenboek en de voorgestelde 

Kaderrichtlijn Europese M ariene Strategie, die ais m ilieucom ponent 

van de M aritiem e Strategie zal moeten fungeren, is een transitie 

van een n iet (meer) duurzaam  gebru ik  van de Europese oceanische 

ruim te naar een duurzaam  gebru ik  ervan. Een dergelijke transitie 

berust op de duurzaam heidpijlers van econom ische, ecologische en 

sociaal-culturele aspecten van het systeem. Deze transitie  vereist in 

elk geval een verbeterd in fo rm a tie - en kennismanagement van het 

systeem (zie hoofdstuk 4.1 van het G roenboek) en een gelaagde 

(Europees, regionaal, nationaal, lokaal), maar wel op elkaar afge

stemde governance-structuur, waarin stakeholderspartic ipatie  een 

belangrijk en gestructureerd e lem ent is.

M
INSPIRE

Het programm a voor In frastructure  fo r Spatial In form ation (INSPIRE) 

in Europe is een in itia tie f van de Europese Commissie da t als doei 

hee ft de bestaande geografische datasets in de verschillende lid 

staten van de EU beter op elkaar af te stemmen. O p d it m om ent is 

de ruim te lijke in fo rm atievoorz ien ing  in Europa gekenm erkt doo r 

een versnippering van geografische datasets en in fo rm atiebronnen, 

gebrek aan beschikbaarheid en afstem m ing tussen deze datasets en 

dubbele inzameling van in form atie . D it alles m aakt het m oeilijk om 

toegang te krijgen to t  de bestaande datasets en deze te gebruiken. 

INSPIRE probeert d it te  veranderen en rich t zich daarbij op:

Het beschikbaar maken van relevante, op elkaar afgestemde 

en kw a lita tie f hoogw aardige geo-in fo rm atie  om  de fo rm u le ring , 

im plem entatie , m on ito ring  en evaluatie van Europees beleid m et 

een ruim telijke dimensie o f ruim telijke gevolgen m ogelijk te maken.

INSPIRE hee ft de am bitie  om  een Europese g e o -in fo rm a tie -in fra - 

s truc tuu r to t  stand te brengen. D oor deze in fras truc tuu r krijgen 

zowel beleidsmakers, ontw erpers en managers binnen de overheid 

op lokaal, nationaal en Europees niveau, ais bedrijven en burgers 

toegang to t  de gewenste geo-in fo rm atie . INSPIRE rich t zich daarom 

niet alleen op technische standaarden en protocollen. Het in itia tie f 

b e tre ft ook de organisatorische aspecten en het erbij behorend 

in form atiebele id , zoals de on tw ikke ling , het beheer en de toegang 

to t  geo-in fo rm atie . In eerste instantie  beperkt INSPIRE zich to t

INSP%
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geo-in fo rm a tie , die nodig is voo r het m ilieubeleid. In een la ter sta

dium  zal INSPIRE zich uitbreiden naar andere beleidsterreinen. De u it

voering van INSPIRE is vastgelegd in een Directive van de Commissie. 

INSPIRE is van g ro o t belang vo o rd e  im plem entatie  van GMES.

Inspire Information Flow

Data resources

■ a
Local data V P

S i
National and 
Subnational 

SDIA  SDI

B
National and European 
Subnational Data

SDI

European
Data

Local
data

A
National and 

Subnational SDI
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de live ry o f  
in fo rm ation  services

Discovery Service

Technical In teg ra tion / 
harmonisation
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policy

Collaborative
agreements

request fo r  
in fo rm ation  services

t
ISO

Users

Governm ent & 
Adm inisstartions

U tility  &  Public 
Services

Commercial & 
Professional Users

NGOs and 
n o t-fo r-p ro fit orgs

In Nederland is het m inisterie van V R O M  ais nationale vertegen

w oord ige r betrokken bij de on tw ikke ling  en im plem enta tie  van deze 

nieuwe Europese D irective, die verm oedelijk  in de loop van 2007 van 

kracht zal zijn .7 INSPIRE is ook van toepassing op mariene geo -in fo r

matie. W el d ien t d it deel van de rich tlijn  nog nader te w orden inge

vuld.

3 3

GMES

Het Global M o n ito r in g  fo r  Environm ent and Security program m a 

(GMES) is een in itia tie f van de Europese Commissie en de European 

Space Agency. Het doei van GMES is Europese capacite it realiseren 

voo r het leveren en gebruiken van in fo rm atie  te r ondersteun ing van 

de beleidsvorm ing rond het m ilieu en de (burgerlijke) veiligheid.

Beide onderw erpen vereisen voo r de ju iste inbedding m onitorings- 

activ ite iten. GMES kan in een m ondiale con text worden gezien ais de 

Europese bijdrage aan de w ereldw ijde m on ito ring  van het Systeem 

Aarde. Tegelijkertijd is het een in itia tie f da t vergelijkbare, vaak al 

bestaande in itia tieven op nationaal en lokaal niveau overkoepelt.

7 De INSPIRE r ich tlijn  Is op 25 april 
gepubliceerd in het Publicatieb lad van de 
Europese Unie (L 108, 50e jaargang, 25 april 
2007). De R ich tlijn  2 0 0 7 /2 /EC zal op 15 m ei 
2 007  van kracht zijn.
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Selectie u it  bu lle tins van de operationele waarnem ing van plaagalgen; 

H et b e tre ft rem ote sensing kaarten van c h lo ro fy l concentraties.
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S tart voorjaarsb loei op 14 m aart 2 007
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18 m aart 2 0 0 7  ( na N W  storm )
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Hoewel GMES zich rich t op Europa, is ook nadrukkelijk voorzien in 

het ondersteunen van dergelijke ontw ikke lingen  in gebieden (o n t

w ikkelingslanden) buiten Europa. De verw achte voordelen zijn 

betere in fo rm atie  v o o rd e  gebru iker en een actieve deelname aan de 

relevante delen van de in form atiem aatschappij. Het GMES-proces is 

in 2001 begonnen m eteen  verkenning van de huidige capaciteiten 

en een inventarisatie van w a t on tbreekt. GMES zal in 2008  ope ra tio 

neel zijn.

De verantw oorde lijkhe id  voo r GMES is na de inventariserende fase 

(2001-2003) binnen de Commissie overgeheveld van DG O nderzoek 

naar DG O ndernem ingen en industrie (Enterprisesand Industry).

Er is nu een Speciale Support A ctie  onder Framework Program m e-6, 

gefinancierd d oo r de tw ee genoem de DG's. H ie rdoor w o rd t het 

GENACS-consortium  ondersteund dat de verdere on tw ikke ling  en 

im plem entatie  van GMES verzorgt. O ok is per 1 jun i 2 006  een klein 

GMES Bureau in Brussel opgericht onder leiding van Valere M outarlier. 

De sta f van het bureau zal bestaan u it m edewerkers van de DG's 

Ondernemingen en industrie, Onderzoek, M ilieu, In form atie

maatschappij en media, Landbouw  en p la tte landsontw ikke ling, 

Visserij en m aritiem e zaken, en het Joint Research Centre. De belang

rijkste taak van het GMES Bureau is er voo r te zorgen dat de drie 

‘fas t track' Earth Observations Services in 2008  worden geleverd.

O p d it m om ent werken drie im plem entatiegroepen aan het o n t

werpen van concept-rich tlijnen vo o rd e  dom einen land, marien en 

noodhulp  (em ergency response). Deze gebieden zijn geselecteerd 

op basis van de on tw ikke ling  waarin ze verkeren. D u idelijk  is da t het 

mariene dom ein vergevo rderd  is in het proces van de praktische 

toepassing van de operationele oceanografie; een proces waarin 

EuroGOOS leiderschap laat zien. EuroGOOS speelt vanzelfsprekend 

een belangrijke rol bij de verdere im plem enta tie  van diensten 

(MERSEA, GMES M arine Core Services, SeaDataNet, enz.) bij de 

voorbere id ingen van de ontw ikke lingen binnen het mariene domein.

In de afgelopen v ijf ja a r  hee ft de Commissie al ongeveer 230  m iljoen 

euro geïnvesteerd in G M ES-dem onstratieprojecten. A ldus is vooral 

de haalbaarheid ervan in het mariene dom ein aangetoond. Binnen 

het Framework Program m e-6 is in de periode 2003 to t  2 006  ruim  

100 m iljoen euro geïnvesteerd, te rw ijl de ESA gedurende een periode 

van v ijf ja a r 130 miljoen euro heeft geïnvesteerd in de verdere o n tw ik 

keling van het ruim tesegment van GMES. Binnen het Framework 

Programme-7 (FP-7) zullen aanzienlijke fondsen v o o rd e  o n tw ikke 

ling voo r GMES te r  beschikking worden gesteld. V oor de verdere 

iden tifica tie  van de toekom stige GMES operationele diensten zullen 

fondsen beschikbaar komen binnen de thematische p rio rite it M ilieu  

in het FP-7. De on tw ikke ling  van de ruim te segment is voorzien in 

het ESA-budget voo r 2006-2013. Daarnaast w o rd t -  om dat GMES 

v o o rtb o u w t op de bestaande nationale en Europese in fra s tru c tu u r-  

er van de lidstaten verw acht, da t zij ook op nationaal niveau in 

GMES investeren. In het Nederlandse Kabinetsstandpunt ten

GMES is de belangrijkste 

Europese bijdrage aan de 

in het GEOSS-proces gede

finieerde negen maatschap

pelijke doelstellingen van 

mondiale monitoring van 

de aarde. GMES vorm t de 

Europese schakel tussen 

nationale m ilieumonitoring 

en de mondiale aspecten var 

problemen ais klimaatveran

dering en niet duurzaam 

gebruik van het mariene 

domein.
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8 In de o n tw ikke ling  van de drie eerste 
operationele diensten van GMES w ord t 
w at de ‘M arine  Core Services' b e tre ft 
voortgebouw d op de regionale aanpak van 
EuroGOOS en w e l door de vorm ing van 
zes regionale ‘M o n ito r in g  and Forecasting 
centers' (MFC). Die leveren vanaf 2008  een 
geselecteerd aanta l operationele producten  
o f diensten.

9 Binnen BOOS werken alle landen 
rondom  de Oostzee samen b ij het maken 
van operationele oceanografische producten. 
Er z ijn  afspraken gem aakt tussen de dee l

nemende operationele ins titu ten  over de 
uitw isseling van gegevens via een FTP box 
systeem en over w ie ve ran tw oorde lijk  is voor 
w elk p roduct o f dienst, die overigens in nauw  
overleg m et HELCOM zijn  geformuleerd.

Op d it  m om ent worden onder andere de 
volgende diensten geleverd: waterstanden, 
sea state (golven, strom ingen), SST, positie  
van schepen, a lga l b loom  voorspellingen, 
zee ijs bedekking en o lieve rvu iling  voor
spellingen. M e t het ‘BOOS m ode l' w o rd t dus 
bedoeld de onderlinge afspraken over het 
leveren van een d ienst door een o f meerdere 
deelnemers ten behoeve van de gehele regio.

aanzien van GMES is gekozen vo o rd e  aandachtsgebieden A tm osfeer 

en W ater. H et m inisterie van V R O M  m et ais coö rd ina tiepun t het 

K N M I, is ve ran tw oorde lijk  voo r de Nederlandse inbreng.

M
EuroGOOS

EuroGOOS is in 1994 ontstaan ais een associatie van agentschappen 

o f andere organisaties die betrokken zijn bij de u itvoering  en o n tw ik 

keling van de operationele oceanografie binnen Europa. Het doei 

van EuroGOOS is het bevorderen van de operationele oceanografie 

en het aldus im plem enteren van GOOS binnen Europa. H iertoe 

hee ft EuroGOOS een aantal regionale in itia tieven genom en, zoals 

de op rich ting  -  via de inste lling van speciale Task Teams -  van een 

gecoördineerd GOOS-systeem vo o rd e  Oostzee (Baltic O perational 

Oceanographic System, BOOS), voo r de N oord-A tlantische Oceaan 

(N o rth  W est Shelf O perationa l O ceanographic System, NO O S) en 

de M iddellandse Zee (M editerranean O perationa l O ceangraphy 

N etw ork , M O O N )8. O p  d it m om ent assisteert EuroGOOS bij de 

on tw ikke ling  van GOOS in het Zwarte Zeegebied en in het Europese 

deel van de Arctic. Nederland is vanaf het begin nauw betrokken 

geweest bij de on tw ikke ling  van EuroGOOS.

Drie Nederlandse organisaties zijn found ing  m em ber van EuroGOOS. 

Het zijn: RIKZ, N W O  en het KNM I. O ok organiseerde Nederland in 

1996 de zeer succesvolle eerste EuroGOOS Conferentie in Den Haag. 

Hiermee werd een trend gezet in de on tw ikke ling  van de operationele 

oceanografie in Europa en in de wereld. De steun voor EuroGOOS is 

de afgelopen jaren tanende. D it is waarschijnlijk het gevolg van reorga

nisaties binnen zowel de RWS ais NW O, terw ijl de rol van EuroGOOS 

binnen de Commissie zonder meer is geaccepteerd en sterk is toege

nomen. D it neemt n iet w eg dat de ontw ikkelingen in de operationele 

oceanografie ook ju is t een interessante u itdaging zouden kunnen zijn 

voo r gerich t wetenschappelijk onderzoek (zie Rapport Commissie- 

Hermans en het Rapport Com missie-W ijffe ls). Toch kunnen we 

stellen dat Nederland de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in 

EuroGOOS en NOOS, maar dat het nu dringend tijd  w o rd te e n  vo l

gende stap te maken binnen m et name NOOS.

Zo is het strategische plan voo r NOOS (2001) onder Nederlands 

leiderschap on tw ikke ld . Binnen NOOS werken de negen landen 

die aan de Noordzee en de Europese N orth  W est Shelf grenzen 

samen bij de on tw ikke ling  van de regionale operationele oceanogra

fische dienstverlen ing in deze regio. De N O O S -landen zijn: België, 

Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorw egen, 

het Verenigd K on inkrijken  Zweden. De bestaande zeer succesvolle 

sam enwerking in het O ostzeegebied (he t BO O S -m odel)9 fungeerde 

ais voorbeeld voo r NOOS. In het strategische plan w o rd t duidelijk  

gem aakt da t er veel te ‘verdienen' va lt bij een betere afstem m ing en 

coörd inatie  van de nationale activ ite iten. O p d it m om ent tekenen

NOOS - Strategic Pian
h b rm  O p à rM k m ll
OetMogripAAe S rira n j
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de contouren van de regionale sam enwerking zich steeds du ide lijker 

a f ais gevolg van nieuw Europees beleid en regelgeving. Voor 

Nederland da t zijn positie ais innova to r in de w atersector w enst te 

versterken, lig t h ier een kans om  zich te profileren. Binnen het 

Verenigd Koninkrijk is ook een warm e belangstelling vo o rd e  zee, 

zoals b lijk t u it de doo r Defra on tw ikke lde  M arine  Bill. Verder is d it 

land ook zeer ac tie f binnen de IOC van UNESCO, GOOS, het GEO- 

proces, enz.
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IOC Data Policy
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M arin  ERA 
GMES NoE 
NORSEPP 

etc.

Promote Develop Build sustained
Co-ord inate Foster Co-ord inate systems

Organisatiestructuur van EuroGOOS

EuroGOOS hee ft het in itia tie f genom en to t  het European D irectory 

o f the O cean-observing System (EDIOS), een on-line  d irec to ry  van 

w aarnem ings- en m onitoringssystem en. In d it doo r de EU ge finan 

cierde p ro ject m aakten de rtig  landen hun m etadata meer toeganke

lijk. EDIOS (www.edios.org) bo u w t op de bestaande nationale da- 

tacentra  en w o rd t nu voortgeze t ais een pro ject binnen EuroGOOS. 

D oor het SeaData-Net pro ject worden de data geactualiseerd. Het 

Britse Oceanografisch Data Centrum  (BD O C ) fungee rt ais con tact

pun t voo r het aanleveren van gegevens.

In Nederland heeft het relatief lang geduurd voordat er een goed 

georganiseerd NODC was ontstaan. Die is er inmiddels wel en de 

samenwerking m et MARIS heeft er voor gezorgd dat Nederland nu

Voor Nederland dat zijn 

positie ais innovator in de w a

tersector wenst te versterken, 

lig t hier een kans om zich te 

profileren.

% b í -  ;

www.edios.org
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10 Zie voor meer in fo rm atie  AGI, GeoNieuws 
2006-1, pagina 21 en 22.

11 De t i te l van de eerste EuroGOOS 
conferentie (Den Eiaag, 7 -11oktober 1996) 
was O pera tiona l Oceanography. The 
Challenge fo r European C o-operation; die 
van de tweede (Rome, 11-13 m aart 1999) 
O pera tiona l Oceanography: Im plem entation  
a t the European and Regional Scales. De t ite l 
van de derde was (Athene, 3 - 6  december 
2002) B u ild ing the European Capacity in 
O pera tiona l Oceanography en die van de 
vierde (Brest, 6 -9  ¡un i 2005) European 
O pera tiona l Oceanography: Present and 
Future.

een vooraanstaande positie op d it terrein inneemt. W e zijn dan ook 

een actieve deelnemer aan projecten die door samenwerking op 

Europees niveau een efficiencyslag behalen en helpen de opera

tionele oceanografie -  w aarvoor gegevensuitwisseling uiteraard 

cruciaal is -  gestalte te geven. Op nationaal niveau w o rd t er nu via 

het N O D C i-p ro jec t10 gew erkt aan een uniform e manier van het pre

senteren van de gegevens. H ierdoor worden de gegevens nog meer 

toegankelijk. Een mooi voorbeeld van inform atieverstrekking naar het 

brede publiek is het Noordzeeloket van RWS (zie verder hoofdstuk 4.5).

In Engeland is in de afgelopen jaren een virtue le  organisatie ontstaan 

die zich richt op de operationele oceanografie en een duurzaam 

gebru ik en beheer van het oceanische m ilieu; de oceanische ruim te 

dus. Binnen het National Centre fo r  Ocean Forecasting (NCOF) 

o n tw ikke lt en ve rbe te rt men een aantal m ondiale oceaanmodellen. 

H ierbij b o u w t het NCOF (www.nocf.gov.uk) v o o r to p  bestaande 

capaciteiten in het M e tO ffic e  en vooraanstaande wetenschappelijke 

onderzoekinstellingen van de Natural Environm ent Reserach Council 

(NERC). Deze instellingen zijn: het Proudman Oceanographic Labora

to ry, het P lym outh M arine  Laboratory, het NERC Environmental 

Systems Science Centre en het National O ceanography Centre, 

Southam pton. Er is ook een NCOF-stakeholdergroep die u it ve rte 

genwoordigers van overheid, bedrijfsleven en andere groeperingen 

bestaat. De rol van deze groep, die onder le id ing staat van de voor

z itte r van EuroGOOS, is te adviseren over w e lk type  in fo rm atie  over 

het mariene milieu van belang is. De stakeholdergroep verzorg t ook 

de contacten m et externe organisaties. Een vergelijkbaar consortium  

is gevorm d in Frankrijk onder de naam M ercator. Beide hebben ais 

doei de operationele oceaanvoorspellingen in Europa te stimuleren. 

Nederland is hierbij n ie t betrokken.

Nederland hee ft in het begin het vo o rto u w  genom en bij de o n tw ik 

keling van EuroGOOS. Deze organisatie m aakt een snelle transitie 

naar de operationele oceanografie in Europa m ogelijk en d raagt 

daarom  ook zeer actie f bij aan de on tw ikke ling  van GMES. Een 

Nederlands in itia tie f voo r een betere in fo rm atievoorz ien ing  van 

en over het Systeem Noordzee is van belang voo r zowel beheer ais 

beleidsvorm ing op nationaal, regionaal en Europees niveau. Een 

nieuw regionaal N oordzee-in itia tie f is een kans en u itdaging voor 

‘Nederland W aterland ', Deltares, enzovoort.

EuroGOOS heeft zich in de afgelopen jaren dus on tw ikke ld  to t  een 

belangrijke speler op het Europese vlak. H et on tw ikke lingstra jec t 

binnen EuroGOOS w o rd t weerspiegeld in de tite ls11 van de driejaar

lijkse EuroGOOS Conferenties die het transitieproces fraai illustreren.

G ebruikm akend van het financiële kapitaal van de leden en de 

mogelijkheden van de verschillende Framework Programma's van 

de Commissie hee ft EuroGOOS onder andere de volgende ac tiv i

te iten on tp loo id :
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• EuroGOOS heeft het voo rtouw  genomen bij de on tw ikke ling  van 

de mariene com ponent van GMES en is nu zeer actie f bij de o n t

w ikke ling van de ‘fast track' M arine Core Services en MERSEA.

• EuroGOOS is in overleg m et ICES nauw betrokken bij de operati

onele on tw ikke ling  van kwartaalanalyses vanu it een operationeel 

perspectief over de ecologische trends en de status van de N oord

zee. Aldus w o rd t de k loo f tussen real-time oceanografie en de 

qua lity  status reports van OSPAR op een praktische en pragm ati

sche wijze overbrugd.

• EuroGOOS speelt een cruciale rol in de on tw ikke ling  van Arctic- 

GOOS, waarbij op creatieve wijze gebru ik w o rd t gem aakt van het 

Internationale Poo ljaardat van maart 2007 to t  en m et februari 

2009 loopt.

• EuroGOOS heeft de European Directory o f the Ocean-observing 

System, EDIOS, ontw ikke ld  en ondersteunt deze dienst nu opera

tioneel. Zie ook www.edios.org.
• EuroGOOS is verantwoordelijk vo o rd e  uitvoering van het SEPRISE 

project, waarbinnen gebaseerd op de in form atiebehoefte van 

nationale overheden en regionale organisaties ais ICES, HELCOM, 

OSPAR en EEA, is aangetoond dat de transitie naar de opera tio 

nele oceanografie in Europa nu inderdaad de gewenste diensten 

en producten kan leveren. Het leveren van dergelijke diensten en 

producten zal vaak via regionale organisaties ais BOOS, NOOS en 

M O O N  gebeuren.

• EuroGOOS heefteen  belangrijke faciliterende en sturende rol 

binnen het EM M A-overleg m et de EEA. De European Marine 

M on ito ring  and Assessment (E M M A )-w erkgroep borduurt voo rt 

op de eisen in de EMS vo o rd e  status van het mariene milieu die 

landen op een regionaal niveau moeten uitvoeren.

Tot s lo t bevind t EuroGOOS zich aan de vooravond van een veran

dering van de bestuurlijke organisatie: van een consortium  van 

agentschappen naar een in tergouvernem ente le W M O -a ch tig e  orga

nisatie. D it laatste w e llich t binnen het kader van UNESCO en haar 

Intergovernm ental Oceanographic Commission die samen m et de 

W M O  veran tw oorde lijk  is voo r de im plem enta tie  van GOOS. V oor 

de Nederlandse betrokkenheid hierbij w o rd t verwezen naar bijlage 9.
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4
Nationale Drivers

Niemand on tken t dat Nederland een lange historische band m et 

de zee heeft. Aan de ene kant hee ft onze geografische ligg ing ons 

w e lvaart gebracht. De periode van de Gouden Eeuw is hiervan een 

mooi voorbeeld. Aan de andere kant hee ft de Nederlander leren 

omgaan m et de d re ig ing die het water, de zee biedt. De strijd 

tegen het w a te r hee ft Nederland een in ternationale naam en faam  

opgeleverd. Een naam w aar we graag gebru ik van maken ais we 

‘Nederland W aterland ' verm arkten. O ok kunnen we in een h is to 

risch perspectie f zien dat menselijke activ ite iten ais het afgraven 

van veengebieden (voo r energ iew inn ing) tijdens het ontstaan van 

het welvarende, verstedelijkte gebied van Holland in de Gouden 

Eeuw ook een keerzijde had: de toenem ende dre ig ing van het w ate r 

in de meren die u it deze afgravingen ontstonden. De uite indelijke 

inpo ldering van het Haarlem m erm eer is een voorbeeld van een tech

nologische oplossing van een d oo r menselijke activ ite iten  gecreëerd 

probleem. Daarnaast waren er regelm atig overstrom ingen ais gevolg 

van zware storm en. De watersnoodram p van 1953, die leidde to t 

een aantal technische hoogstandjes in het Nederlandse waterbeheer, 

is hiervan een tre ffend  voorbeeld.

In een geologisch perspectief zijn zeespiegelstijg ingen bodem daling 

niets nieuws. H et is een proces dat sinds het einde van de laatste ijs

tijd  de vorm  van de Noordzee in hoge mate hee ft bepaald. W el 

n ieuw is dat de menselijke ac tiv ite it nu een dergelijke om vang heeft 

bereikt, da t de e ffecten ervan ook op m ondiaal en regionaal niveau 

m erkbaar zijn. De gigantische bevolkingsgroei m et de daaraan gekop

pelde econom ische activ ite iten  in de Nederlandse de lta  plaatsen 

de dre ig ing van overstrom ingen in de 21ste eeuw eveneens in een 

ander perspectief. Het z ie t er naar u it dat we w eer zullen moeten 

leren leven m et het Noordzeesysteem. D it hee ft vooral in het riv ier

beheer al geleid to t  een omslag in ons denken en wel van ‘keren 

naar beheren'. Deze omslag v raag t ook een transitie  ten aanzien 

van het beheer van w ater: van n iet (meer) duurzaam  naar duur

zaam.

Het leven, werken en recreëren in een d ichtbevolkte delta ste lt nieuwe 

eisen en v raag t dus ook andere structuren. Die kentering tekent zich 

n iet alleen in Nederland af, maar zien we ook -  ais boven aange

geven -  weerspiegeld in het nieuwe Europese beleid. Duurzame 

on tw ikke ling  van het Systeem Noordzee gaat hand in hand m et een 

duurzam e on tw ikke ling  van de menselijke activ ite iten in de delta- 

en kustgebieden ervan. Deze visie is ook in Nederland in de a fge lo 

pen jaren in een aantal rapporten naar voren gebracht. Voorbeelden 

hiervan zijn: het N IM M -ra p p o rt N ationa le  bijdrage aan M on d ia le  

M o n ito r in g  (1998), het R M N O -ra p p o rt De zee ken t geen grenzen 

(2004 ), de STT-studie Zee inz ich t, z ilte  waarden duurzaam  benut 

(2004 ) en het IBN  2015.

Er zijn in Nederland nu ontw ikke lingen  gaande die to te e n  e ffe c tie 

vere bundeling van de bestaande kennis en kunde kan leiden.

pagina 34



H ieronder worden v ijf on tw ikke lingen  ko rt besproken. Een belangrijk 

e lem ent is het streven naar een meer integrale aanpak, een systeem 

aanpak dus, van de Noordzee en de delta. Binnen het Systeem 

Noordzee spelen hierbij naast de fysische, ecologische en technische 

aspecten vooral ook de sociale aspecten een belangrijke in tegre

rende rol.

4 A

Deltares

Het in on tw ikke ling  zijnde Deltares b e tre ft een bundeling van de nu 

nog versnipperde toegepaste kennis en kunde op het terrein van het 

waterbeheer en het bouwen in een delta. Deze bundeling van exper

tise binnen een kennis- en innovatiecentrum  voor deltavraagstukken 

is voo r Nederland, gezien zijn geografische ligg ing, uiteraard van 

g ro o t belang. Het is ook een belangrijke stap om  Nederland op het 

terre in van het waterbeheer w eer op de in ternationale k a a rtte  zet

ten. Aan de op rich ting  van Deltares lig t een besluit (2006 ) van het 

Kabinet ten grondslag.

De nieuwe organisatie m oet een toonaangevend, internationaal 

georiënteerd ins tituu t worden m et geïntegreerde kennis op het te r

rein van het waterbeheer en het bouwen in deltagebieden. Het insti

tu u t dat vanaf 1 januari 2007  operationeel zal zijn, gaat diensten 

leveren aan zowel overheid ais bedrijfsleven. Het bundelt hiertoe 

de in Nederland beschikbare kennis en zoekt naar innovatieve oplos

singen om  de gevolgen van klim aatverandering, zoals zeespiegelstij

g ing en extrem ere neerslag, aan te pakken. Daarnaast zal het insti

tu u t een belangrijke rol spelen in het internationaal ontslu iten van 

de Nederlandse kennis op het gebied van het waterbeheer. Deltares 

hee ft ais taak om  maatschappelijke keuzes zichtbaar te maken, inclu

sief de kansen, risico's en onzekerheden. Hierbij richt men zich op 

onderw erpen ais integraal waterbeheer, waterveiligheid, w aterbouw  

en het beheer en onderhoud van w aterbouw kundige werken, g rond

water, bodembeheer, geologie, benutting  van de ondiepe onder

grond en ruim telijke inpassing van in fras truc tuu r en waterwerken.

Het ins tituu t richt zich (nog) n ie t op het beheer van basisinformatie.

Het onderbrengen van delen van het W aterloopkund ig  Laboratorium , 

van G eoD elft, van de natte specialistische diensten van de Rijks

w aterstaa t en van TN O  le id t to t  een nieuwe zelfstandige organisatie: 

Deltares. De personele om vang zal in de startfase 700  to t  800  fte  

bedragen. O m dat voo r het ontw ikke len  van nieuwe kennis een rela

tie  m et de universitaire wereld van belang is, zullen de bestaande 

banden m et de Universiteit van U trech ten  de Technische Universiteit 

van D e lft worden gecontinueerd. Tot 1 januari 2007 zal een tijde lijke 

Raad van Toezicht de invu lling  van de nieuwe organisatie begelei

den. Ais kw artie rm aker is ir. H. Baayen benoemd.

De effecten van klimaat

verandering vormen een 

uitdaging voor Nederland- 

Deltaland. Deltares is hiervoor 

een belangrijke bundeling 

gericht op innovatie en 

versterking van de positie 

van 'Nederland Waterland'.
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4 3

Landelijke Waterdienst

In het nationale kennis- 

landschap van het 

Nederlandse waterbeheer 

vindt op domeinniveau een 

concentratie plaats van de 

kennis en kunde op het 

toepassingsgerichte terrein 

binnen het Deltares, het 

strategisch en marien eco

logisch onderzoek binnen 

Wageningen IMARES en het 

wetenschappelijk onderzoek 

onder de vlag van NWO. 

M et een kleine, additionele 

investering zou binnen een 

nationale organisatie een 

grote meerwaarde in d it 

kennislandschap worden 

gerealiseerd.

De landelijke W aterd ienst van de R ijkswaterstaat bewaakt, beheert 

en onderhoud t het hoofdwatersysteem . Het is een nog in o n tw ikke 

ling zijnde dienst die een in te rface functie  ve rvu lt binnen en buiten 

de R ijkswaterstaat. De W aterd ienst d raag t zorg voo r het kennis

m anagem ent en de borg ing van de kw a lite it van de werkprocessen 

binnen de RWS. De expertise van deze d ienst is gerich t op de beleids

voorbere id ing en de aansturing, namens het m inisterie van Verkeer 

en w aterstaat, van Deltares. Het lig t derhalve voo r de hand da t deze 

dienst de beleidsmatige en praktische regiefunctie  van het concept 

van ‘Een KNM I v o o rd e  Noordzee' verzorgt. Hierbij w o rd t ook de rol 

van D irectie Noordzee ais coördinerend beheerder van de Noordzee 

betrokken. De kw artie rm aker van deze Landelijke W aterd ienst is 

ir.L. Bijlsma.

43
Wageningen IMARES

Het nieuwe samenwerkingsverband W ageningen IMARES is opge

richt in 2006. De naam staat voor: Institu te  fo r  M arine Resources 

& Ecosystem Studies. De organisatie rich t zich onder de v lag van de 

U niversite it W ageningen vooral op strategisch en marien ecologisch 

onderzoek van de Noordzee, het W addengebied en het Zeeuwse 

deltagebied. In fe ite  gaat het dus om  een organisatie die zich richt 

op het bestuderen van een aantal systeemkenmerken van de Noordzee, 

waarbij men inzoom t op de kustgebieden. A ldus creëert men een 

kenn isexportproduct, da t w ere ldw ijd  kan worden benut en ingezet. 

De kerntaak b e tre ft het m anagem ent van levende mariene ‘g rond 

sto ffen '. H et w erkveld van W ageningen IMARES be tre ft: de blauwe 

ruim te en natuur, het m ilieu, de visserij en de aquacultuur.

4 A
NWO: bundeling van fundamenteel 
wetenschappelijke kennis

Het nationaal onderzoeksprogram m a voor zee en kust van de 

Nederlandse Organisatie voo rw e te n sch a p pe lijk  O nderzoek (N W O ) 
is een reactie op een aantal adviezen. Deze zijn: het advies van de 

Commissie-Hermans (septem ber 2 004) aan N W O  over de positie 

van het koninklijke N IO Z, het advies De zee ken t geen grenzen  van 

de Raad voo r M ilieu  en N atuuronderzoek (R M N O ; 2004) over de 

Noordzee en het advies van de C om m issie-M eijer (mei 2004) over 

het beheer van de W addenzee. In deze rapporten is geconcludeerd 

dat het mariene onderzoek (en beheer) in Nederland een sterk, maar 

versnipperd terrein is m eteen  hoge maatschappelijke relevantie.

De deelnem ende institu ten  zijn: NIOZ, N IO O -C E M O , KN M I, 

W ageningen IMARES, RIKZ, TN O , het W L en onderdelen van bijna
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alle universite iten in Nederland. H et onderzoeksterrein b e tre ft een 

inzet van circa 190 mensjaar. O p 14 septem ber is er d oo r N W O  en 

het m inisterie van O C W  gezam enlijk voo r de komende v ijf jaar 

15 m iljoen euro beschikbaar gesteld voo r d it  n ieuwe nationaal onder

zoeksprogram m a.12 D oor deze versterking van de nationale funda 

menteel wetenschappelijke kenn is in frastructuur zullen universiteiten 

en kennisinstellingen in staat worden gesteld hun krachten te bunde

len. A ldus kan Nederland een belangrijke positie in het kust- en zee- 

onderzoek behouden en versterken. Binnen het program m a zal ook 

in overleg m et andere vakdepartem enten en partners m aatschappe

lijk  relevant onderzoek worden geïnitieerd. Het RIKZ heeft ais een 

in terface v o o rd e  onderzoeksvragen die leven bij de R ijkswaterstaat, 

inhoudelijk  bijgedragen aan het onderzoeksprogram m a.

4 3
Nationale Oceanografische Data Centra

Ais gevolg van de u itvoering  van het derde in ternationale Pooljaar13 

in 1957-58 is er een netw erk ontstaan van gespecialiseerde en vooral 

discip linegerichte W orld  Data Centra en nationale datacentra. O nder 

invloed van de IOC van UNESCO zijn er nu in 62 landen Nationale 

Oceanografische Data Centra (N D O C ) actief. Een N D O C  rich t zich 

op professioneel datam anagem ent, on tw ikke ling  van standaarden, 

ondersteun ing van institu ten en gebruikers en van producten m et 

een toegevoegde waarde.

In Nederland is de on tw ikke ling  van een N D O C  moeizaam verlopen. 

Sinds 1997 bestaat er echter een zeer ac tie f nationaal p la tform  

(N ationaal Oceanografische Data Commissie), waaraan de grote 

beheerders van mariene data en in form atie  deelnem en, en da t in 

korte tijd  een in ternationale repu ta tie14 hee ft verw orven. Samen 

beheren deze partners ongeveer negentig procent van de oceano

grafische en mariene data die doo r Nederland worden ingewonnen. 

D it N D O C  is een nationaal aanspreekpunt en is ook een actieve 

deelnem er in een aantal belangrijke in ternationale netwerken. 

Voorbeelden hiervan zijn: IO C, ICES, SeaSearch en SeaDataNet.

De website is: www.nodc.nl

MARIS is ontstaan u it een in itia tie f van de R ijkswaterstaat om  de 

toegang to t  mariene expertise, in form atie  en data te stimuleren 

binnen de overheid en het bedrijfsleven. W a t in 1985 begon ais een 

pro ject, leidde al snel to t  een onafhankelijke s tich ting  in 1989 en 

een bedrijf in 1996. MARIS onderhoud t goede relaties m et de 

onderzoekinstellingen en het bedrijfsleven. De d irecteur van MARIS, 

ir. D .M .A . Schaap, is ook adviseur van het NDO C. M A R IS 15 is zeer 

succesvol op Europees niveau. V oor meer in form atie  over MARIS 

w o rd t verwezen naar: www.m aris.nl

SeaDataNet (www.seadatanet.org) is de opvo lger van het Sea- 

Search-netwerk da t op Europees niveau een belangrijke rol hee ft

12 De financiering van d it  programma b li jk t  
nog n ie t d e fin itie f rond  te zijn.

13 In m aart 2007  begon he t vierde  
in terna tiona le  Pooljaar dat 24 maanden 
za l duren en da t zich r ic h t op h e t verwerven  
van een ‘snapshot' van de huidige stand  
van zaken van onze kennis van de p o o l
gebieden. Deze kennis is van g roo t 
m aatschappelijk en economisch belang  
om dat b ijvoorbee ld  klim aatveranderingen  
in  de poolgebieden eerder te zien z ijn

dan op lagere breedten. Nederland neem t 
m ete e n  speciaal programma dee l aan het 
huidige in ternationa le  pooljaar. Voor meer 
in fo rm atie  w o rd t verwezen naar de websites: 
h t tp : / /w w w . ipy. o rg / en h ttp  :/ /w w w . nw o . 
nl/nw ohom e.nsf/pages/N W O P_68SJ7F

14 De benoem ing van de Nederlandse  
vo o rz itte r van h e t NDO C, de heer T.F. 
de Bruin van he t N IOZ, ais co-chair van 
de data-sub co m missie van h e t komende  
in terna tiona le  poo ljaa r is h ie rvoor een 
goed signaal.

15 Rond het e ind  van de jaren tach tig  en 
in  he t begin van de jaren negentig is er in  
Nederland een aan ta l n ieuwe bedrijven  
op he t terre in van de oceanografische 
d ienstverlen ing ontstaan. De bekendste 
z ijn  nu: ARG O SS (innovatieve mariene  
in fo rm atie  producten voora l m et behulp  
van sate llietwaarnem ingen) en MARIS.
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We kunnen concluderen dat 

Nederland een uitstekende 

reputatie heeft verworven 

op het terrein van de mariene 

data- en informatieverwer

king door de oprichting van 

een NODC en MKB's ais 

MARIS en ARGOSS.

gespeeld bij de opbouw  en harm onisering van de Europese in fra 

s truc tuu r voo r het m anagem ent van mariene data. Sea-Search was 

een ‘concerted action ' van de Commissie; SeaDataNet is een onder

zoek in fra s tru c tu u r-p ro je c t (2006-2011) gefinancierd binnen het 

fram ew ork  program m a-6. Het bestaat u ite e n  ne tw erk van 49 part

ners u it 35 landen. Elk land d raag t op nationaal niveau zorg voo r het 

beheer en toeganke lijk  maken van oceanografische en mariene da ta 

bronnen. O ok levert elk land gespecialiseerde datam anagem ent 

ondersteuning en diensten aan een reeks van institu ten  en onder

zoeksprojecten op nationaal en in ternationaal niveau. MARIS is 

technisch coörd ina to r van SeaDataNet en RIKZ v e rte g e n w o o rd ig t-  

namens het NO DC -  Nederland daarin. Er is een nauwe relatie m et 

het nationale BS IK-N O D C -i-pro ject, waarvan fase 2 onlangs is 

gehonoreerd. N O D C -i staat voor: Nationale In fras truc tuu r voo r de 

on ts lu iting  van O ceanografische en M ariene Data en Inform atie.
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5
Gespreksronde

“A is we nu n ie t handelen om onze zeeën te 
beschermen z ijn  we straks te laa t. "

M in is te r Peijs op stakeholdersconferentie  
over de on tw ikke ling  van een Europese 
M ariene Strategie, 10 novem ber 2004, 
Rotterdam

Binnen de vervo lgopdrach t van het RIKZ is vooral het draagvlak 

verkend van de notie van ‘Een KNM I voo r de Noordzee'. M e t deze 

m eta foor w o rd t bedoeld: een geïntegreerd marien in fo rm a tie 

systeem ten behoeve van een duurzaam  beheer en gebru ik  van de 

Noordzee en te r ondersteun ing van het huidige en komende beleid. 

D oor een gespreksronde is verkend welke ideeën er leven over de 

Nederlandse rol bij het on tw ikke len  en im plem enteren van het 

Europese beleid ten aanzien van de Noordzee. Ais leidraad werd 

gew oonlijk  het stuk De Rijkswaterstaat en een geïntegreerd Noordzee 

beleid, een essay (m aart 2005) geb ru ik t da t in opdrach t van het 

RIKZ is geschreven. In het essay w o rd t de op rich ting  van een ‘ KNMI 

voo r de Noordzee' bepleit. V oor een sam envatting w o rd t verwezen 

naar bijlage 6. In alle gesprekken werd ingegaan op de nationale 

veranderingen ais geschetst in hoo fdstuk 3, het huidige Nederlandse 

beleid ten aanzien van de Noordzee, evenals de politieke belangstel

ling e rvoo r en een aantal Europese on tw ikke lingen (zie hoo fdstuk 2). 

W a t het laatste b e tre ft lag de nadruk op de M ariene Strategie en het 

M aritiem e Beleid ais u itgestippeld in het G roenboek dat in het voo r

jaar 2 006  is verschenen.

Er zijn gesprekken gevoerd met:

Ir. L.P.M. (Leo) de Vrees,

Ir. J.C. (Kees) Borst,
Ir. C .J.M . (Kees) van Ruiten

0 6  april 2006, 
bij RWS Noordzee

Coördinator
Noordzee
IDON

Drs. E.M. (Els) de W it  (D G W ) 23 mei 2006, 
bij DGW

Mariene Strategie

Drs. R.(Raymond) Schorno 
(N W O / O C W )

09 jun i 2006, 
bij N W O

Wetenschappelijk 
onderzoek 
Positie O C W

M r. K. (Kees) Polderman 
(RWS-DGTL),
D. (Danischa) Randat

01 augustus 2006, 
bij RWS

M aritiem e Beleid

Ir. R.H. (Bob) Dekker 30  augustus 2006, 
bij RWS

Adjunct-d irecteur 
internationaal van 
DG W ater M ariene 
Strategie 
OSPAR

5A
Europese ontwikkelingen door de Commissie

De reacties op de betrokkenheid bij de on tw ikke ling  van een aantal, 

in m ijn ogen van belang zijnde nieuwe Europese activ ite iten (GMES, 

EuroGOOS, KRW, M ariene Strategie, M aritiem  Beleid, INSPIRE) van 

de Commissie variëren enigszins. Toch b lijk t in het algemeen dat 

Nederland zeker n ie t voorop liep en loop t bij een aantal van deze 

on tw ikke lingen. D it is vooral het gevolg van de geringe politieke 

belangstelling en daarmee p rio rite it van het onderwerp. De zee, 

zelfs de Noordzee, lee ft b lijkbaar nauwelijks in de politiek.
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D it betekent echter n iet dat er op hoog am bte lijk  niveau geen 

belangstelling is voo r het onderw erp de Noordzee en voo r de o n t

w ikkelingen in Brussel. O p da t niveau was Nederland actie f betrok

ken bij de on tw ikke ling  van de M ariene Strategie doo r b ijvoorbeeld 

de driejarige detachering van een medewerker van de R ijkswaterstaat 

bij de Commissie te r ondersteun ing van de on tw ikke ling  van deze 

strategie. O ok hee ft d it onderw erp  de nodige aandacht gekregen 

tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU (tw eede he lft 

van 2004). T ijdens de stakeholdersconferentie in Rotterdam  wekte 

m in ister Peijs op zijn m inst de indruk dat er snel iets m oest gebeuren.

Binnen DG W a te r is een reeks van projecten gestart over de m oge

lijke gevolgen van de verschillende aspecten van de nieuwe Kader

rich tlijn  voo r het mariene milieu (KR M ). Het doei hiervan is om  in 

tegenste lling to t  de situatie bij de invoering van de KRW, een k r it i

sche uitgangspositie te realiseren voo r Nederland bij de onderhande- 

lingen over de Europese M ariene Strategie (EMS) w aar de defin itieve 

nieuwe KRM u it zal voortv loe ien.

DG W ate r w ijs t er op da t de Commissie een un ifo rm  beheers- en 

gebruiksregim e (bescherm ingsregime) nastreeft, waarb ij men vo o rt

b o u w t op de al bestaande Conventies, zoals OSPAR, HELCOM, 

Barcelona en de Zw arte  Zee. Binnen de KRM zal een regionale aan

pak worden nagestreefd, waarbij de verschillende lidstaten zoveel 

m ogelijk m et elkaar zullen moeten samenwerken. In fe ite  is hier dus 

sprake van scaling en wel van Europees, via regionaal naar nationaal. 

O p nationaal niveau zal elk land, dus ook Nederland, een eigen stra 

tegie moeten on tw erpen binnen de regionale context. Een beschrij

v ing  van de status van het mariene m ilieu vo rm t hiervan een w ezen

lijk  onderdeel, evenals het ontw ikke len  en toepassen van een set van 

criteria  die de toestand van het m ilieu op adequate w ijze beschrijft, 

het form uleren van m ilieudoelstellingen (waarmee Nederland al de 

nodige ervaring heeft) en het u itvoeren van m onitoringsprogram - 

ma's. Nederland w il in de laatste fase van de onderhandelingen goed 

voorbereid zijn om  de nationale belangen te kunnen verdedigen.

W a t het G roenboek voo r het M aritiem e Beleid be tre ft, heerst er op 

d it m om ent nogal w a t bedrijv igheid. Binnen het kader van IDON 

hee ft het m inisterie van VenW  een nationale raadpleging uitgevoerd 

in het najaar van 2006. V ia  thematische gebruikersclusters (scheep

vaart, visserij, toerism e en recreatie) zijn in een pa rtic ipa tie f proces 

de stakeholders geraadpleegd16. De u itkom st van d it proces zal 

w orden meegenomen in de bepaling van het regeringsstandpunt en 

zal dan w orden ingebracht in Brussel. Een pro-actieve deelname van 

Nederland in d it proces w o rd t van belang geacht en onderv ind t ook 

enige aandacht binnen de politiek. O f h ier sprake is van een kente

ring is m oeilijk in te schatten.

We kunnen concluderen dat 

op de 'werkvloer, Nederland 

in toenemende mate 

betrokken is en w ord t bij 

de ontwikkelingen binnen 

de Commissie ten aanzien 

van een duurzaam gebruik 

en beheer van de Europese 

zeeën, de Europese oceanische 

ruimte, de Europese EEZ.

De politieke belangstelling 

hiervoor is echter gering. Toch 

lig t hier een unieke kans voor 

'Nederland Waterland'.

16 De discussie m et de kennisinstellingen  
is a part georganiseerd. Deze discussie is 
essentieel voo r he t slagen van een goede 
stakeholdersconsultatie.
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We kunnen concluderen dat 

op ambtelijk niveau een reeks 

van belangrijke formele en 

informele Europese netwer

ken w ord t onderhouden 

die van belang zijn voor de 

ontw ikkeling van het concept 

van 'Een KNMI voor de 

Noordzee'.

We kunnen we concluderen 

dat er in Nederland veel 

expertise is, maar dat een 

nationale regie nog ontbreekt.

53
Andere Europese ontwikkelingen

U it de gespreksronde b lijk t nog w eer eens dat Nederland, op am b

te lijk  niveau, wel degelijk ac tie f betrokken is bij de activ ite iten van 

een aantal vo o rd e  Noordzee van belang zijnde organisaties. Zo is 

Nederland al vanaf 1999 vo o rz itte r van OSPAR da t zich rich t op 

de bescherm ing van het mariene m ilieu in het noordooste lijk  deel 

van de A tlantische Oceaan, en dus ook van de Noordzee. O ok 

was Nederland actie f betrokken bij het mechanisme van Noordzee 

M in isters Conferenties dat zich rich tte  op een duurzaam  gebru ik van 

het Noordzeem ilieu. Interessant is overigens dat Duitsland d it proces 

hee ft geïnitieerd, om dat een aantal onderw erpen op regionaal 

niveau moesten w orden geregeld. Het w erk z it er nu, na ruim  tien 

jaar, op. Dat neem t volgens een van de geïnterviewden echter niet 

w eg da t er op term ijn  een vergelijkbaar mechanisme nodig is voo r 

het Noordzeegebied.

Verder is ons land uiteraard betrokken bij het w erk van b ijvoorbeeld 

de In ternational Council fo r  the  Exploration o f the  Seas (ICES) dat 

zich op de visserij richt, inclusief ecosysteemaspecten en de ac tiv i

te iten in het kader van M AR PO L, de Verdragen van Londen (afva l), 

Bonn (trekkende w ilde d iersoorten), Bern (behoud w ilde dieren en 

planten) en een aantal EU-verordeningen en richtlijnen ais de habi

ta t-, vogel-, M ER-richtlijn  en de Kaderrichtlijn Water.

Binnen EuroGOOS zijn vooral het RIKZ en N W O  nog actief. Er is 

een focus op NOOS en de Noordzee.

53
Nationale expertise

De meningen over de nationale expertise lopen nogal uiteen. Aan 

de ene kant w o rd t erop gewezen dat er in de afgelopen 25 jaa r vele 

in itia tieven zijn genom en. Voorbeelden hiervan zijn: IC O N A, BEON, 

de kustw acht, de on tw ikke ling  van een speciale uitvoerende dienst, 

de D irectie Noordzee, het RIKZ, actieve deelname binnen OSPAR 

en het Noordzee M in isters Conferentieproces, de organisatie van 

de eerste EuroGOOS Conferentie  in Den Haag, de op rich ting  van 

het NCK en IC ZM , enz. Aan de andere kant hee ft de reorganisatie 

binnen de R ijkswaterstaat geleid to t het weglekken van belangrijke 

expertise. Kijken we buiten RWS dan zien we da t ook hier het 

nodige is geëxperim enteerd m et bijvoorbeeld de op rich ting  van de 

Nederlandse Raad voo r het Zee-onderzoek (NRZ) bij de Koninklijke 

Nederlandse Academ ie van W etenschappen (K N A W ), de N W O  

Stichting O nderzoek de Zee, de Raad van Advies voo r het Zee- 

onderzoek (RAZ) bij de KNAW  en m et de on tw ikke ling  van een 

organisatie die nu W ageningen IMARES w o rd t genoem d. H ierdoor 

is het beeld naar buiten er een van versnippering. D it beeld kwam  

onder andere naar voren in het R M N O -ra p p o rt (2004 ) De zee ken t 

geen grenzen. De S tichting Noordzee is in d it verband een belang

rijke en actieve specialistische NGO.
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M
Effect reorganisatie van RWS

De vele doorgevoerde en nog lopende reorganisaties binnen de 

R ijkswaterstaat hebben ertoe geleid dat RWS zich hee ft te rugge

trokken op zijn (vooral u itvoerende) kerntaken en nauwelijks open 

staat voo r nieuwe in itia tieven die n ie t in d it beleid passen. De schei

d ing  van beleid en u itvoering  is een com plex proces, waarvan het 

einde nu ongeveer in z icht is. De R ijkswaterstaat is een agentschap 

geworden da t zich rich t op een v ierta l taken: 1) droge voeten, 2) 

voldoende en schoon w ater, 3) v lo t en veilig verkeer over de w eg en 

het w a te r en 4 ) betrouw bare en bruikbare in form atie . De organisatie 

is ve ran tw oorde lijk  voo r v ie r kerntaken, en wel: Nederland bescher

men tegen overstrom ingen, zorgen voo r schoon en voldoende w ater 

v o o ra lle  gebruikers (natuur, drinkw atervoorz ien ing , landbouw , vis

serij, scheepvaart, recreatie en industrie), het aanleggen, beheren en 

onderhouden van de rijkswegen en rijksvaarwegen, en zorgen voo r 

v lo tte  en veilige doors trom ing  van het verkeer.

Verder regisseert de R ijkswaterstaat de u itvoering  van het nationale 

waterbele id. Het beleid voo r zowel het zoete ais zoute w a te r is onder

gebracht bij DG W ater. M en rich t zich op de kerntaken van ‘beheren 

en keren'. De nota W aterkoers 2 vo rm t het kader waarbinnen w ordt 

geopereerd. RIZA, RIKZ en de D ie n s tw e g - en W aterbouwkunde w or

den gebundeld in de landelijke W aterd ienst. De onderzoekscom po- 

nent van deze organisaties gaan naar Deltares. De u itvoeringsactiv i- 

te iten van DG W a te r zijn onderdeel van het RWS-agentschap. De 

indruk bestaat dat het m anagem ent binnen de W aterstaa t nu w e l

lich t w a t m inder ‘b ind ing ' hee ft m et het onderw erp (in d it geval de 

Noordzee) dan dat vroeger het geval was.

De regionale d ienst R ijkswaterstaat Noordzee is veran tw oorde lijk  

voo r het beheersgebied de Noordzee. De uitvoerende taken be tre f

fen: waterbeheer, meten (m on ito ring ), markeren, baggeren voo r 

een goede veiligheid voo r de scheepvaart, goede vaarwegen en een 

levende zee.

D it neem t echter n iet w eg dat Nederland en dus ook de Rijkswater

staat wel zal worden geconfronteerd m et de nieuwe regelgeving u it 

Brussel. De gevolgen van het n ie t o f onvoldoende actie f betrokken 

zijn bij het voo rtra jec t in de on tw ikke ling  van deze Europese in itia tie 

ven (INSPIRE, EMS, EMP, GMES) kan to t  situaties leiden waarin  p lo t

seling een grote gerichte inspanning w o rd t vereist. Zoals bleek bij 

de invoering van de Kaderrichtlijn W ater. Bovendien kan men dan 

op onduidelijkheden stuiten. Een voorbeeld hiervan is het ontbreken 

van een goede norm ste lling ten aanzien van (vervuilende) s to ffen  in 

estuaria en in de W addenzee, die m oeilijk inpasbaar zijn in de KRW, 

m aar waarm ee Nederland wel w o rd t geconfronteerd.

De reorganisatie binnen de 

RWS heeft de organisatie 

transparanter gemaakt, maar 

heeft ook geleid to t verlies 

aan know-how. D it in een 

situatie waar op Europees 

niveau belangrijke ontw ikke

lingen spelen die agendabe- 

palend zullen zijn op nationaal 

niveau.
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Er is behoefte aan een 

transitie van het nationale en 

regionale management van 

het Systeem Noordzee.

We kunnen concluderen dat 

het toepassen van een eco

systeembenadering aan het 

begin van een ontwikkelings 

traject staat en goed is in te 

passen in een transitiepad 

naar een duurzaam beheer 

van het Systeem Noordzee.

53
Watertransitie

Een van de geïnterviewden wees er op dat er binnen Nederland 

het nodige onderzoek w o rd t gedaan naar transities; m aatschappe

lijke transformatieprocessen die ten m inste één generatie beslaan. 

Transities betre ffen vaak complexe maatschappelijke problemen.

Er is sprake van een structure le verandering van de maatschappij o f 

een systeem. H ierbij spelen d ikw ijls  aspecten een rol ais systeemin- 

novaties, denken in term en van meerdere dom einen ais econom isch, 

ecologisch, sociaal-cultureel en ins titu tione le  veranderingen (m u lti- 

dom einkenm erk), de betrokkenheid van verschillende actoren 

(m u lti-a c to r aspect) en invloeden die op verschillende onderling  

gekoppelde schaalniveaus plaatsvinden (multi-schaalaspect). 

T ransitiem anagem ent o f d ilem m am anagem ent (Rotmans, 2003) is 

een nieuwe vorm  van adaptieve en interactieve beleidsontw ikkeling. 

V oor de overgang van een n iet duurzaam  gebru ik van het Systeem 

Noordzee naar een duurzaam  gebru ik is het transitieconcept ver

nieuwend (Stel, 2006). H et is te overwegen een transitiepad te 

ontw ikke len  vo o rd e  notie van ‘Een KNM I v o o rd e  Noordzee'.

5 3
Ecosysteembenadering

Het m inisterie van LNV gaat bij het on tw ikke len  van het beleid u it 

van het form uleren van ecosysteemdoelen. De h ie rvoor noodzake

lijke m on ito ringsactiv ite iten  worden bij de RWS neergelegd. O p d it 

m om ent is er nog geen discussie over w a t men hiermee w il bereiken 

o ftew el welke verbeteringen op welke term ijn  en schaal worden 

nagestreefd. V o o re en  dergelijke discussie is kennis en in form atie  

nodig, die op een gestructureerde wijze w o rd t verzameld.

In vele discussies kom t ook het zich on tw ikke lende beleid in andere 

Noordzeelanden aan de orde, o f het nu over de visserij, het aanw ij

zen van beschermde gebieden o f de toepassing van de ecosysteem

benadering gaat. W a t b ijvoorbeeld de a fstem m ing b e tre ft die nodig 

is bij het aanwijzen van beschermde gebieden in de Noordzee, b lijk t 

da t Nederland hierin vaak volgend is. U iteraard zal Nederland geen 

gebieden aanwijzen die geheel Ios staan van al doo r buurlanden ais 

Duitsland, aangewezen gebieden bijvoorbeeld in het geval van de 

Doggersbank. Ten aanzien van de Nederlandse visserij sector w o rd t 

opgem erkt dat deze ook volgend en niet, zoals die in Noorw egen, 

p ro -actie f is.

5.1
Haalbaarheid van de ideeën genoemd in het essay

Alle geïnterviewden zijn van m ening da t er nodig " ie ts  m oet gebeu

ren m et de Noordzee". De indruk is dat er "geen sense o f urgency" 

bij de stakeholders is en da t bestaande kansen vooral sectoraal (b ij-
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voorbeeld visserij, scheepvaarten o ffshoreactiv ite iten ) worden aan

gepakt. A llen zijn bezorgd over het gebrek aan politieke p rio rite it, 

w aardoor er w e in ig  o f geen steun is voo r ingrijpende bestuurlijke 

en organisatorische veranderingen op nationaal niveau. Zo hebben 

de plannen die zijn gepresenteerd in het rapport Investeren in de 

Noordzee  (novem ber 2005) van de Raad voor Verkeer en W aterstaat, 

w e in ig  politieke steun ondervonden tijdens de parlem entaire behan

deling in de Kamer. Hoewel de Kamer hecht aan een samenhangend 

Noordzeebeleid, is er geen steun voo r bestuurlijke innovaties zoals 

de in het advies voorgestelde speciale m in ister voo r de Noordzee. 

O ok ziet men geen heil in een speciaal investeringsfonds voo r de 

Noordzee dat in navolging van het W addenfonds werd voorgesteld 

d oo r de Raad.

A llen zijn van m ening dat de on tw ikke lingen  in Brussel de op zich 

zeer gewenste en noodzakelijke veranderingen ais voorgesteld in het 

essay over ‘ Een KNM I voo r de Noordzee' verm oedelijk  zullen in itië 

ren. U it de gespreksronde kan men concluderen dat reorganisaties 

op nationaal niveau de transparantie  van R ijkswaterstaat hebben 

vergroo t, m aar da t de daadkracht on tb reek t om  nieuwe in itia tieven 

te nemen, zolang daar geen o f w e in ig  politieke belangstelling voo r 

is. Bovendien is het voorgestelde concept van ‘ Een KNM I voo r de 

Noordzee' breder dan V enW  o f de R ijkswaterstaat alleen. In d it ver

band w o rd t regelm atig verwezen naar het IDON dat zich duidelijk  

p ro filee rt m et innovatieve ideeën (IBN  2015) en kw a lita tie f hoog

staande producten (Noordzee-atlas) en in itia tieven (stakeholders- 

conferenties rondom  het G roenboek M aritiem  Beleid). Het IDO N 

zou dus een m ooie springplank zijn voo r de doo r iedereen wel 

ondersteunde en gewenste concepten, gepresenteerd in het essay. 

Een probleem hierbij is da t n iet alle bij de Noordzee betrokken m inis

teries in het ID O N  zijn vertegenw oord igd (O C W  en BuZa o n tb re 

ken). Een enkeling vroeg zich a f w aarom  de in het essay verw oorde 

plannen nog n iet waren uitgevoerd. Ze bieden immers een goede 

kans voo r Nederland om  zich m et hernieuwd elan te profileren in 

de w aterw ereld. De gepresenteerde plannen in het essay sluiten 

ook goed aan bij het nieuwe onderzoeksplan voo r kust en zee van 

N W O /O C W .

5 3
Gesignaleerde knelpunten

Het g roo tste  kne lpunt b lijk t de politieke belangstelling voo r de zee, 

o f ju is t het gebrek daaraan, te zijn. Andere, m inder belangrijke knel

punten zijn:

• Het ministerie van O C W  is n iet vertegenw oordigd in het IDON.

• Basisinformatie is geen onderdeel van de door het Kabinet vast

gestelde taak van Deltares.

We kunnen concluderen dat 

het concept van 'Een KNMI 

voor de Noordzee' breed 

w ord t gedragen. Om dat 

de politieke belangstelling 

voor de Noordzee gering is, 

zal verwezenlijking in hoge 

mate worden bepaald door 

de nieuwe Brusselse regelge

ving en beleid (KRW, KRM, 

Groenboek Maritiem Beleid, 

GMES, INSPIRE) ten aan

zien van de Europese zeeën. 

De Europese EEZ dus.
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Conclusies

Er zijn een paar conclusies te trekken. Deze zijn:

• Het concept van ‘Een KNM I voo r de Noordzee' werd door ieder

een onderschreven en ondersteund. Het is duidelijk dat er "iets 

met de Noordzee m oet gebeuren".

• De drijfveer voo r veranderingen -  en het creëren van de hier

voo r gewenste politieke belangstelling -  zal van Brussel moeten 

komen.

• Er zijn wel kernen van verandering te bespeuren. De ID O N -no ta  

In tegraal Beheerplan Noordzee 2015  staat een integrated assess- 

m ent-achtige aanpak voo r bij het ontw ikke len van een mogelijk 

transitiepad naar een duurzaam gebruik van de Noordzee. Toch 

worden vele ontw ikke lingen (visserij, scheepvaart en de olie en 

gas) nog steeds sectoraal aangepakt.
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6
Mariene informatie 
systemen

17 De nota is opvraagbaar b ij ir. J.C. Borst 
van het RIKZ.

V oo re en  overzicht van de in ternationa le  on tw ikke lingen  w o rd t 

verwezen naar het stuk De R ijksw aterstaa t en een geïntegreerd  

Noordzee beleid, een essay17. W el w o rd t er op gewezen dat de 

plannen in d it essay goed aansluiten op tai van in ternationa le  o n t

w ikkelingen op m ondiaal (WSSD fo llo w -up , GEOSS-proces, GOOS), 

Europees (zie hoo fdstuk 2 van deze no titie ) en regionaal (NO O S, 

OSPAR enz.) niveau. O ok kan het een bindend e lem ent in een reeks 

van nationale ontw ikke lingen  zijn (zie hoo fdstuk 4).

O p de Noordzee is een aantal inform atiesystem en operationeel. 

M eestal zijn deze n ie t goed op elkaar afgestem d, hoewel er nu op 

vele gebieden (m odellen b ijvoorbeeld) projecten worden uitgevoerd 

die m oeten leiden to t  een betere afstem m ing. A lleen al het fe it 

da t bijna elk land zijn eigen systeem hee ft en zijn eigen modellen 

gebru ik t, is een indicatie da t er snel een optim alisatieslag kan w o r

den gem aakt. O m  te kunnen voldoen aan de vele nieuwe Europese 

regels en om  te kunnen inspelen op een aantal in ternationale 

(m ondiale schaal) ontw ikke lingen  is een regionaal m onitorings- 

en beheerssysteem ‘ Een KNM I voo r de Noordzee' nodig dat v o o rt

b o u w t op bestaande nationale en lokale systemen. D it betekent 

n iet dat elk lokaal systeem overbod ig  w ordt. Integendeel, lokale 

systemen zoals die vo o rd e  Rotterdamse vaargeul zullen nodig 

blijven, mede om dat ze een andere functie  hebben.

Het Poseidon-systeem in de Griekse wateren is een mooi voorbeeld 

van een modern marien in fo rm atie - en beheerssysteem. Het is vo o rt

gekomen u it een van de eerste EUR OM AR -program m a's in de jaren 

tach tig  van de vorige eeuw. In die tijd  werd in EUREKA-verband 

het Seawatch-systeem on tw ikke ld  en u itgeprobeerd in het pro ject 

Seawatch Europe (zie bijlage 8), w aar Nederland (en de R ijkswater

staat) aan deelnam. De tijd  was toen n ie t rijp voo re e n  verdere o n t

w ikke ling  van het geslaagde experim ent. Nu is de tijd  echter wel rijp!

Poseidon bestaat u it een ne tw erk van oceanografische boeien en 

een aantal numerieke atmosferische en oceanische modellen. Het 

systeem is sinds 1999 operationeel in de Egeïsche Zee. Het is begon

nen ais een experim ent en zijn waarde ais een regionaal marien 

in fo rm a tie - en beheerssysteem was al snel gedem onstreerd.

De eerste experim entele fase van het pro ject duurde van 1997 to t 

2000. Daarna volgde een operationele fase to t  2005, die nu w o rd t 

u itgereid m e teen  extensie in de diepzee. H ie rvoor worden v ijf 

nieuwe boeien aan de bestaande e lf Seawatch-boeien toegevoegd. 

V oo re en  u itvoerige beschrijving van het Poseidon-systeem w o rd t 

verwezen naar bijlage 8, naar de website www.poseidon.ncm r.gr/ 
en naarde  publicatie van K. N ittis  e t ali., 2006.

Het systeem w o rd t nu uitgebreid naar de Ionische en de N W  

Levantijnse Zee, te rw ijl n ieuwe sensoren worden toegevoegd om 

biochemische waarnem ingen te doen in de euphotische zone en 

fysische waarnem ingen in de diepe waterlagen (2000  m eter diepte),
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evenals een tsunam i-waarschuw ingssysteem . Naast in s itu -m etingen 

w orden remote sensing-producten geb ru ik t ais Ocean Colour, SST 

en neerslag. Verder w o rd t het systeem uitgebre id m et operationele 

data van bestaande p la tform s ais Ferry Box, XBT, enz. Het voorspel- 

lingssysteem w o rd t ook ge-updated en u itgebreid m et ecologische 

modellen die op de geografische schaal van een marien bekken 

operationeel zijn. Een vergelijkbaar systeem is operationeel in de 

EEZ van Spanje.

W a t hebben we aan een marien in fo rm a tie - en beheerssysteem -  

een ‘KNM I vo o rd e  Noordzee'? V anu it een economisch perspectief 

va riee rt de bijdrage van de menselijke activ ite iten  op zee aan het 

BNP van 4 to t  6 procent. Er va lt bovendien nog veel te ‘verdienen' 

aan een betere afstem m ing en coörd inatie  van de huidige nationale 

m onitoringsactiv ite iten. Bij het m anagem ent van Large M arine 

Ecosystems ais de Noordzee w o rd t de ecosysteem -benadering to e 

gepast om  verdere te loorgang van mariene en kustecosystemen te 

voorkom en. H ie rvoor is een marien in form atiesysteem  een cond itio  

sine qua non.

www.poseidon.ncmr.gr
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7
Analyse en 
aanbevelingen: 
naar 'Een KNMI 
voor de Noordzee'

IA
Analyse

Het rapport N ationa le  b ijdrage aan M on d ia le  M o n ito r in g  (N IM M ) 

u it 1998 behandelde v ijf  verknoopte  terreinen voo r m onitoringsacti- 

v ite iten: Oceanen, K usten Delta, het Land, W eer en Klimaat, en de 

Atm osferische Samenstelling. H et rapport to o n t aan da t Nederland 

veel te bieden heeft. Onze ervaring van kust, de lta , zeeën en ocea

nen, onze kennis van de land- en bosbouw, onze m eteorologische 

inbreng zijn van wereldklasse. In het N IM M -ra p p o rt worden kosten 

van mariene inform atiesystem en beschouwd ais een premie, veel 

m inder dan één prom ille van het BBP welke betaald m oet worden 

om  het risico van onaanvaardbare o f catastrofa le schade doo r over

strom ingen drastisch te beperken. Het rapport verdween in een lade 

om  vervolgens v ia  het G M E S-in itia tie f w eer op de politieke agenda 

te verschijnen. Het Kabinetsstandpunt ten aanzien van de Nederlandse 

deelname aan GMES steekt povertjes a f tegen de am bitie  van het 

N IM M -ra p p o rt. Nederland richt zich binnen GMES op de domeinen 

A tm osfeer en W ater. D it besluit hee ft zich ook vertaald in het fe it 

da t het voorzitte rschap van GMES Nederland in het begin van d it 

jaar is overgenomen van het m inisterie van Buitenlandse Zaken door 

het KNM I en wel de HID dr. ir. F.J.J. Brouwer. De aandacht voo r het 

tweede terre in -  W ate r -  li jk t in deze te zijn verdwenen in de reorga

nisaties bij de R ijkswaterstaat. Toch zou ook aan d it deel van het 

Kabinetsbesluit meer zichtbaarheid moeten worden gegeven door 

bijvoorbeeld het nieuwe Deltares en de nieuwe landelijke W aterdienst 

hierbij ac tie f te betrekken.

O ndanks de constatering dat op d it  m om ent de politieke belangstel

ling vo o rd e  Noordzee gering is, kunnen we ook constateren d a te r  

in Nederland een aantal processen in gang zijn gezet die ju is t op 

het tegenovergestelde wijzen. D it lijk t op het eerst gezicht w a t para

doxaal. Immers, aan de ene kant is er in een reeks van rapporten 

en gevraagde en ongevraagde adviezen een pleidooi gevoerd voor 

meer (po litieke) erkenning van de Noordzee. Hierbij werden ook 

allerlei ideeën geopperd, zoals een speciale m inister voor de Noordzee, 

die het in het huidige politieke klim aat n iet hebben gehaald. Aan de 

andere kant w o rd t er wel degelijk iets gedaan aan het geconsta

teerde versnipperde potentieel. Binnen de R ijkswaterstaat is er een 

heldere verdeling van taken opgetreden, waarbij men zich in hoge 

mate rich t op de kerntaken en beleid en beheer van elkaar zijn 

gescheiden.

W a t het versnipperde onderzoeksterrein b e tre ft, is er ook sprake 

van concentraties en wel doo r de vorm ing van Deltares, W ageningen 

IMARES en het Nationaal Programma voo r Kust en Zee van N W O / 

O CW . A ldus w o rd t het onderzoekspotentiee l m et een geschatte 

inzet van ongeveer 1100 mensjaar bij beleids- en toepassings

gerichte instellingen, en een inzet van circa 190 mensjaar bij funda 

mentele onderzoeksinstellingen en universite iten in drie overzichte-
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lijke eenheden geclusterd. Naast een e ffic iency- en optim alisatieslag 

in de verschillende dom einen van het marien gerichte onderzoeks- 

landschap in Nederland kan deze bundeling ook to t  een verbetering 

van de aansturing van het onderzoeksysteem  leiden en to t  een meer 

e ffic ië n t gebru ik van deze m et publieke m iddelen gefinancierde 

kennis in frastructuur, op zowel nationaal ais Europees niveau.

De s truc tuu r op nationaal niveau van het geschetste cluster is nog 

n iet du idelijk. O p  d it m om ent zijn kw artierm akers actie f op alle drie 

deelgebieden en ten aanzien van een nieuwe kennis in frastructuur 

vo o rd e  Nederlandse W addenzee. De fysieke plaats van W ageningen 

IMARES is nog n ie t bekend en zou ook IJmuiden o f Den Helder 

kunnen zijn.

Fundamenteerd
W etenschappelijk

onderzoek

Waterbeheer 
Bouwen in 
een Delta 

Toegepaste kennis

Toegepast
Marien

Ondezoek

 ►
M ----------------------------------------------------------------------

Mariene onderzoeksdomeinen in het Nederlandse Waterbeheer landschap

Evenals Deltares (D e lft en U trecht) hee ft het fundam enteel w e ten 

schappelijke onderzoek tw ee vestig ingen en wel Texel en Yerseke 

(m aar wel één directeur, prof. C. Heip). Coörd inatie  o f a fstem m ing 

van de verschillende activ ite iten binnen een nationaal overleg- o f 

regieorgaan vo o re e n  duurzaam  gebru ik en beheer van zee (=  EEZ) 

en kust is zowel vanu it een nationaal ais Europees perspectief zinvol 

en vanu it bestuurlijk  oogpun t gewenst. Last bu t no t least is het van 

belang om  te constateren da t Nederland op zijn m inst over tw ee 

zeer innovatieve bedrijven op het terre in  van de mariene in fo rm a

tievoorz ien ing  beschikt en wel ARGOSS18. (www.argoss.nl) en 

MARIS (w w w .m aris.n l). Het is van belang dergelijke bedrijven bij 

de verdere on tw ikke ling  van de aanbevelingen te betrekken, evenals 

het NODC.

Een dergelijke systeemverandering op het organisatorische vlak is 

gew enst om  de toppositie  op de Europese schaal te kunnen behou

den en -  gezien alle nieuwe plannen vanu it Brussel -  om  bij te dra

gen aan een transitie  naar een duurzaam  gebru ik  en beheer van de

18 Onderdeel van het Ceomatlcs Business 
Park, een ontm oetingsplaats voor MKBs, 
dat in 2000  ais innova tie f speerpunt in 
Marknesse werd gevorm d . De dienstverlening  
r ich t zich op het terre in van remote sensing, 
geo-wetenschappen, inform atie technologie  
en de syn.
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Europese zeeën, de Europese EEZ. De voorgestelde bundeling van 

krachten speelt immers ook in op bestaande Europese R ichtlijnen 

ais de Vogel- en H ab ita trich tlijnen  (VHR), de Kaderrichtlijn  W ater 

(KRW ) en European M arine  Strategy (EMS) en op nieuwe Europese 

en m ondiale on tw ikke lingen ais het G roenboek M aritiem  Beleid, 

GMES, NOOS, BOOS, EuroGOOS, GOOS, de WSSD fo llo w -u p  en 

het GEOSS-proces.

IA
Aanbevelingen 

Aanbeveling 1
Breng de u itw e rk ing  en im plem entatie  van he t concept van ‘Een 

K N M I voor de Noordzee' onder b ij Deltares qua u itvoe ring  en b ij 

de n ieuw e lande lijke  W aterdienst qua aansturing.

Argumentatie
De reorganisatie van de R ijkswaterstaat hee ft geleid to t een transpa

rante organisatie w aar beleid en u itvoering  zijn gescheiden. Een van 

de u itvoeringskerntaken van het n ieuwe agentschap is de zorg voo r 

‘droge voeten ' op basis van ‘be trouw bare en bruikbare inform atie '. 

Het nationale en in ternationa le  w aterbele id berust bij DG W ater, 

da t zich n iet d irec t rich t op de uitvoering.

Deltares (in een, in d it geval Nederlandse, de lta) is een nieuw 

kennis- en in fo rm atiecentrum  dat de Nederlandse kennis en kunde 

op genoem de terreinen w eer op de in ternationale agenda d ien t te 

plaatsen. Nederland heeft zijn vooraanstaande positie in de ‘w a te r

w ereld ' enigszins verloren. Het beheer van basisinform atie is op d it 

m om ent geen taak van Deltares, m aar de kw artie rm aker ervan ziet 

een dergelijke taak ais een gewenste aanvulling.

De in tegratie van de speciale adviesdiensten voor het duurzame 

gebru ik van het zoute en brakke w ater (riv ierm ondingen, kust en zee) 

en voor een integraal (zoet)waterbeheer en het herstel van w ater

systemen, m aakt onderbrenging van ‘Een KNMI vo o rd e  Noordzee' 

bij het RIKZ -  w aar nu de S torm vloedwaarschuw ingsdienst (SVSD) 

is o n d e rg e b ra ch t-, n ie t meer mogelijk. O ok pasteen dergelijk 

beleidsvoorbereidende taak niet goed bij de regionale dienst Noordzee, 

w a a rd e  nadruk b lijkbaar in hoge mate lig t op de praktische u itvoe 

ring van het (duurzam e) beheer (en gebru ik van de Noordzee) en 

n iet op de beleidsvoorbereid ing ervan.

Gezien bovenstaand is onderbreng ing van ‘ Een KNM I vo o rd e  

Noordzee' d a ta is  kerntaak kennis- en in fo rm a tie -inw inn ing  en 

-verstrekking hee ft vo o re e n  duurzaam  beheer en gebru ik van het 

Noordzee-ecosysteem en het voldoen aan de in fo rm a tieve rp lich 

tingen van het nieuwe Europese beleid in deze, bij Deltares en de 

W aterd ienst voo r de hand liggend. U iteraard b lijf t  de R ijkswaterstaat 

en daarmee de overheid u ite indelijk  ve ran tw oorde lijk  voo r het invul-
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len en u itvoeren van het n ieuw Europese beleid en de e raan  gekop

pelde regelgeving.

Uitvoering
Het m inisterie van VenW  is verantw oorde lijk  voor Noordzee- 

aangelegenheden. Er is echter een g ro o t aantal sectoren w aarvoor 

andere ministeries de primaire verantw oorde lijkhe id  dragen. O p 

interdepartem entaal niveau is het IDON veran tw oorde lijk  voor de 

noodzakelijke afstemming. Voorgesteld w o rd t het IDO N op in terde

partem entaal niveau te belasten m et de regie van de u itvoering van 

de realisatie van ‘Een KNMI voor de Noordzee'. Het IDON speelt op 

d it m om ent een actieve, in itiërende en coördinerende rol bij de na tio 

nale positiebepaling van Nederland over de in deze notitie  genoemde 

nieuwe Europese in itia tieven, regelgeving en beleid. H ierbij w o rd t 

vooral gedacht aan de M ariene Strategie en de er u it voortkom ende 

KRM, het G roenboek m aritiem  beleid en GMES.

De nieuwe W aterd ienst zou (zie ook pagina 36) de beleidsvorm ing 

en in ternationale aspecten voo r haar rekening moeten nemen, 

te rw ijl Deltares en RWS Noordzee een operationele rol spelen.

De virtue le  organisatie zou kunnen lijken op het Britse NCOF.

De volgende punten verdienen hierbij aandacht:

• Gebruikmakend van de bestaande nationale en regionale m onito- 

ringsinfrastructuur w o rd t een marien informatiesysteem voor de 

Noordzee ontw ikke ld  da t is ingebed in een vergelijkbaar systeem 

voor de Noord-Atlantische Oceaan en aansluit op lokale systemen.

• Nederland draagt er zorg voo r dat Noordzeebeheer een terugke

rend onderwerp is op de verschillende regionale conventies, enz.

• Nederland voert voo r het implementeren van het mariene in fo r

matiesysteem vo o rd e  Noordzee een p ilo t-pro ject in de eigen EEZ 

u it da t ais voorbeeld d ien t voo r de andere Noordzeelanden.

• Nederland investeert in een regionaal Noordzee-centrum. D it cen

trum  fungeert ook ais regionaal GMES-centrum en w o rd t aldus 

ingebed in een Europees en internationaal (GOOS) netwerk.

• Nederland helpt ontw ikkelingslanden bij het ontw erpen en reali

seren van hun bijdrage aan GOOS.

• Nederland exporteert en verm arkt de innovatieve kennis en 

kunde die w o rd t ontw ikke ld  in samenhang m et een geïntegreerd 

EEZ-beheeren gebruik.

Aanbeveling 2
Creëer op hoog niveau een (regie?)orgaan dat op hoo fd lijnen  het 

Nederlandse mariene (onderzoeks)beleid bepaalt.

Argumentatie
W e hebben al enige malen geconstateerd dat e ro p  nationaal niveau 

geen politieke belangstelling is vo o rd e  Noordzeeproblem atiek en 

zeker n ie t voo r bestuurlijke veranderingen ais het benoemen van een 

m in ister voo r de Noordzee. Toch zien we op verschillende terreinen 

en vooral in de adviezen van de Adviesraad voo r het W etenschaps-

pagina 55



19 zie rappo rt Over strom en: kennis- en 
innovatieopgaven voor een w aterrijk  
Nederland, dat in sam enwerking m et de 
NRLO en R M N O  in 2000  is u itgebracht aan 
de staatssecretarissen De Vries (V & W ) en 
Faber (LNV) en een vertegenwoordiger van 
VROM.

20 Zie: B rie f advies naar aanle id ing van de 
strategische plannen van TNO, N W O  en 
KNAW  van de A W T op 20 ¡u ii 2006.

en Technologiebeleid (A W T) in itia tieven om  op m iddellange to t 

lange term ijn  ‘ focus en massa' te realiseren in het Nederlandse na tio 

nale en in ternationa le  wetenschaps- en technologiebele id. De A W T 

beweegt zich vooral op de terreinen van de ministers van O nderw ijs, 

C u ltuur en W etenschappen (wetenschapsbeleid) en van Economische 

Zaken (innovatiebele id). Toch heeft ook de A W T  zich u itgesproken19 

over de bestuurlijke versnippering in 'N ederland-W aterland'.

Nederland hee ft zich in 2 0 0 0  ook gecom m itteerd  aan de zoge

naamde Lissabon-strategie, waarin Europese regeringsleiders de 

am bitie  hebben uitgesproken dat Europa zich in 2010 -  over v ie r jaar 

dus -  m oet hebben on tw ikke ld  to t  de meest dynamische en concur

rerende kenniseconomie te r wereld. Dat gebeurde pas nadat de 

noodklok was geluid over de achterblijvende wetenschappelijke en 

technologische prestaties van Europa en de massale u itto ch t van 

top ta len t.

Er zijn h ie rin  de afgelopen jaren modellen vo o ro n tw ik k e ld  ais Tech

nologische Top institu ten (1999) en M aatschappelijke Topinstitu ten 

(M TI's). Laatstgenoemde zijn centra w aar onderzoek w o rd t ve rrich t 

rond een m aatschappelijk them a, waarbij sam enwerking p laatsvindt 

tussen kennisinstellingen en voor het them a relevante m aatschappe

lijke partners. N W O  m aakt zich sterk voo r de on tw ikke ling  van 

M TI's, w aaronder w e llich t een op het terre in van Kust- en Zee- 

onderzoek. Technologische Top institu ten verrichten fundam enten- 

strategisch onderzoek van in ternationaal hoog niveau op onder

zoeksgebieden (Telematica, Voedselwetenschappen, Polymeren 

en M etaa ltechno log ie ) die van strategisch belang zijn voo r de 

Nederlandse economie.

Deltares is een bijzonder sterke speler in het bovengenoemde cluster 

(zie hoo fdstuk 7.1) en hee ft vele interacties m et de andere e lem en

ten ervan. De vorm ing  van een dergelijk cluster m aakt het w e llich t 

aantrekkelijk om  na te gaan op welke w ijze er op landelijk niveau 

sturing, regie o f in de term en van de A W T 20 ‘focus en massa' aan 

het mariene onderzoek in brede zin in Nederland kan worden gegeven.

Uitvoering
O p welke wijze d it zou kunnen gebeuren va lt buiten de scope van 

deze opdracht. W el kan worden geconstateerd dat de huidige bun

deling van mariene expertise in Nederland in fe ite  ‘v raag t' om  nog 

een stap verder te gaan, zodat Nederland zich inderdaad optim aal 

kan blijven profileren binnen het mariene (en m aritiem e) kennis

domein.

N ederland w il verder is de tite l van de brochure over de nieuwe 

R ijkswaterstaat, maar Europa gaat d oo r ais men naar de vele nieuwe 

in itia tieven k ijk t ten aanzien van de Europese zeeën, de Europese 

EEZ. Laten we de boo t n ie t missen!

verder
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Bijlage 1
Besprekingsverslag 
ir. L.P.M. de Vrees

Betreft: Rol IDO N bij nationale en
regionale informatievoorziening Noordzee 

Datum: 06 april 2006, bij de Directie Noordzee,
Rijswijk van 11.30 -12.30 uur 

Aanwezig: L.P.M. (Leo) de Vrees
J.C. (Kees) Borst, C.J.M. (Kees) van Ruiten en 

J.H. (Jan) Stel

Inleiding

Het in te rv iew  m et Leo Vrees (A M B -D N Z), coörd ina to r Noordzee aangele

genheden, werd gehouden vanwege zijn betrokkenheid bij ID O N  en ais 

fo llo w -up  van de opdrach t aan MASTEC over een marien in fo rm atiesy

steem vo o rd e  Noordzee voo r beleidsvorm ing op nationaal en regionaal 

niveau. Ais achtergrondm ateriaa l was verstrekt:

•  Het rapport Nederland en de Zee van maart /april2005

• Notitie over de eerste opzet van de fo llo w -up  studie aan 

R. Jorissen, RIKZ

• O pdrachtform ulering aan J.H. Stel, MASTEC

Tijdens het gesprek werd ook gebru ikgem aakt van o f verwezen naarde  

ID O N -no ta  In tegraal Beheerplan Noordzee 2015, uitgegeven d oo r de 

ministeries van VenW , LNV, EZ en V R O M , ju li 2 005  en de no ta  van de Raad 

voo r Verkeer en w ate rstaa t Investeren in  de Noordzee, van novem ber 2005.

Verslag gesprek

Europa - Nederland en de W aterstaat
Leo dee lt onze m ening da t er in de afgelopen jaren enige rapporten zijn 

verschenen waarin kritiek is geú it op de versnipperde beheersstructuur in 

Nederland w a t menselijke activ ite iten op de Noordzee be tre ft. Het R M N O - 

advies De zee ken t geen grenzen  (novem ber 2004), het STT-rapport Zee in 

zicht, z ilte  waarden duurzaam  b enu t (2004 ) en het R apport van de Raad 

voo r Verkeer en W aterstaa t zijn hiervan voorbeelden. Toch is du ide lijk  da t er 

ook bij de meeste stakeholders geen ‘sense o f urgency' is. Er zijn uiteraard 

wel opportun ities , m aar de aanpak b lijf t  sectoraal. Hierbij zijn de visserij, 

scheepvaarten o ffshore -activ ite iten  de belangrijkste.

O ok w o rd t erkend da t op Europees niveau een aantal veranderingen 

gaande is en wel de im plem entatie  van de M arine  Strategy (M S ), de o n t

w ikke ling  van een M aritim e  Policy (M P ) en de e ffecten  van de INSPIRE- 

richtlijn . D it naast o f bovenop de al bestaande Europese richtlijnen en de 

ontw ikke lingen binnen organisaties ais OSPAR. Aan de andere kant ver

d w ijn t het mechanisme van de Noordzee M inisters Conferenties (gebrek 

aan succes).

De vele en nog steeds gaande zijnde reorganisaties binnen de W aterstaat 

hebben er toe geleid dat de W aterstaa t zich hee ft te ruggetrokken op haar 

(vooral u itvoerende) kerntaken en nauwelijks open staat voo r nieuwe in itia 

tieven die n iet in d it  beleid inpassen. D it neem t n iet w eg dat Nederland en
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dus ook de W aterstaa t wel zal worden geconfronteerd m et de 

nieuwe regelgeving u it Brussel. De gevolgen van het n ie t o f onvo l

doende actie f betrokken zijn bij het voo rtra jec t in de on tw ikke ling  

van deze Europese in itia tieven (INSPIRE, MS, MP, GMES) kan zoals 

bij de invoering van de Kaderrichtlijn W ate r bleek, to t  situaties leiden 

waarin p lotseling een gro te  gerichte inspanning w o rd t vereist. 

Bovendien kan men dan op onduidelijkheden stuiten. Een voorbeeld 

hiervan is het ontbreken van een goede norm ste lling ten aanzien 

van (vervuilende) s to ffen  in estuaria en in de W addenzee, die m oei

lijk  inpasbaar zijn in de KW , m aar w aar Nederland wel mee w o rd t 

geconfronteerd.

We kunnen concluderen dat er een discrepantie bestaat tussen 

he t fe it da t de t i jd  d ring t ais Nederland op regionaal (Noordzee o f  

N oord-A tlantische Oceaan) niveau h e t in it ia t ie f zou w illen  nemen 

en de constatering da t de RW S-top op m om ent n ie t r ijp  is voor 

in itia tieven  die bu iten de kerntaken liggen.

Nationale coördinatie
Leo verw acht da t er op d it m om ent w e in ig  draagvlak te vinden is 

binnen de RWS en op po litiek  niveau voo r ingrijpende maatregelen 

zoals een ‘M in is te r voo r de Noordzee'. Vele zaken ais de visserij, 

scheepvaart en het m ilieu zijn zowel op nationaal ais op Europees 

niveau sectoraal goed geregeld. Zo is er een gemeenschappelijk vis

serijbeleid en zijn er afspraken over het m ilieu. Coörd inatie  ve rloop t 

nu, onder verantw oorde lijkhe id  van staatssecretaris Schultz, v ia  het 

ID O N  w a a rd e  belangrijkste partijen bij zijn betrokken.

We kunnen concluderen dat eventuele veranderingen slechts kans 

maken ais deze gedragen o f  gesteund worden door h e t IDON.

Effect schaalniveaus
In het gesprek is gewezen op de internationale ontw ikkelingen die een 

gevolg zijn van onder andere de VN-C onferentie  in Johannesburg in 

2002 (een fo llo w -u p  van UNCED in Rio), het G EO /G EO SS-initiatief 

van de regering van Bush (2003) en op Europees niveau de door 

ESA en de Commissie gesteunde on tw ikke ling  van GMES (2002). 

Nederland is hierbij, zij het marginaal, betrokken. De regering hee ft 

ten aanzien van GMES een form eel s tandpun t bepaald (2005), 

waarbij de atm osfeer en w a te rd e  belangrijkste aandachtspunten 

zijn. GMES b e tre ft het gehele Systeem Aarde, dus land, zee en 

atmosfeer. Binnen de mariene com ponent is het GOOS, een in itia tie f 

van de Intergovernm enta l Oceanographic Commission van UNESCO 

en de W M O , belangrijk. Nederland hee ft in het begin het in itia tie f 

genom en bij de on tw ikke ling  van de Europese com ponent ervan: 

EuroGOOS. Deze organisatie fac ilitee rt een snelle transitie  naarde  

operationele oceanografie in Europa, d raag t bij aan de on tw ikke ling  

van GMES, dat operationeel m oet zijn in 2008, en daardoor aan 

GEOSS. Een Nederlands in itia tie f voo re e n  betere in fo rm atievoor

ziening van en over het Systeem Noordzee is van belang voo r zowel
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beheer ais beleidsvorm ing op nationaal, regionaal en Europees 

niveau. Leo raadt ons af een dergelijk in itia tie f te benoemen ais een 

"in terna tionaa l beheerdersoverleg o f p la tfo rm ". D it zou to t  misver

standen kunnen leiden.

De de fin itie  van het Systeem Noordzee is breder dan de naam w e l

lich t aangeeft. H et is onderdeel van het Systeem Aarde waarin  oce

aan, atm osfeer en land m et elkaar verbonden zijn v ia  ingew ikkelde 

koppelingen, te rugkoppelingen en cycli zoals de hydrologische kring

loop, koolstofcyclus, enz. In m ijn opva tting  m et Ocean Space ais u it

gangspunt, om vat het Systeem Noordzee zowel het zeegebied ais 

het stroom gebied van de rivieren die er in uitkom en. Binnen d it 

kader v in d t een breed scala van menselijke activ ite iten  plaats. Een 

dergelijke opva ttin g  s troo k t m et de visie in de ID O N -no ta  In tegraal 

Beheerplan Noordzee 2015  (zie H oofdstuk 1 en vooral de fig u u r op 

pagina 17). Integraal beheer o ftew el een integrated assessment-ach- 

tige aanpak bij het on tw ikke len  van een transitiepad naar een duur

zaam gebru ik van de Noordzee is een van de uitgangspunten van 

deze nota. H ierbij w o rd t opgem erkt da t er wel het nodige binnen de 

verschillende kaders ais visserij, scheepvaart en de o lie- en gassector 

is geregeld. Verder w o rd t e ro p  gewezen dat 90  procent van de ver

vu iling  het gevolg is van menselijke activ ite iten  in de kustgebieden 

en stroom gebieden van de rivieren die in de Noordzee u itstrom en.

Er w o rd t op gewezen dat de Nederlandse visserij sector re-actie f is. 

D it in tegenste lling to t  de Noorse visserij die, volgens Kees Borst, 

ju is t zeer p ro -ac tie f is.

We kunnen concluderen da t een systeemaanpak b ij h e t regionale  

beheer en be le id  van de Noordzee op na tionaa l en in te rna tionaa l 

(landen rondom  de Noordzee) n iveau gehoor kan vinden b ij p o lit ie k  

en beleid. In Nederland is h ie rvoo r overleg m et de voo rz itte r van 

ID O N  nodig. De s leute lw oorden z ijn : in fo rm a tie - en kennismanage

m ent en p ro-actieve aanpak.

Ecosysteembenadering
LNV gaat bij het ontw ikke len  van het beleid u it van het fo rm uleren 

van ecosysteemdoelen. De h ie rvoor noodzakelijke m on ito ringsactiv i- 

te iten w orden bij de RWS neergelegd. O p d it m om ent v in d t er nog 

geen discussie plaats over w a t men hiermee w il bereiken o ftew el 

welke verbeteringen op welke term ijn  en schaal worden nagestreefd. 

V oor een dergelijke discussie is kennis en in form atie  nodig, die op 

een gestructureerde w ijze w o rd t verzameld. In de discussie kom t ook 

de afstem m ing die nodig is bij het aanwijzen van beschermde geb ie

den in de Noordzee tussen de verschillende Noordzeelanden aan de 

orde. Nederland is hierin volgend en zal geen gebieden aanwijzen 

die geheel Ios staan van reeds aangewezen gebieden d oo r buurlan

den ais Duitsland in het geval van b ijvoorbeeld de Doggersbank.

Tot slo t w o rd t er op gewezen dat de taken van OPSPAR gele idelijk 

zijn verbreed vanu it een m ilieuperspectief.
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We kunnen concluderen dat he t toepassen van een ecosysteem  

benadering aan h e t begin van een on tw ikke lingstra jec t staat en goed  

is in te passen in een transitiepad naar een duurzaam beheer van het 

Systeem Noordzee (in brede zin).

Conclusies
1. De belangrijkste conclusie van het gesprek is dat er veel beweging 

is binnen de RWS en da t daardoor de tijd op het eerste gezicht 

niet rijp lijk t voo r grote veranderingen en ambitieuze ideeën.

O ok investeert het huidige Kabinet n ie t o f nauwelijks in d it soort 

zaken. Dat neemt echter niet w eg dat h iervoor op Europees en 

op regionaal niveau wel degelijk ruimte is. Bovendien zijn er aan

w ijzingen dat er veranderingen op komst zijn door vooral nieuwe 

Europese richtlijnen o f regelgeving. Het is aan Nederland o f men 

re-actief is, zoals bij de voorbereidingen van de Kaderrichtlijn W a

ter, o f pro-actie f een eigen inbreng realiseert binnen een regionale 

context.

2. Het vervolgtra ject zou zich meer moeten richten op kennis- en 

informatiebeheer, het identificeren van de Europese drivers, de 

nationale verta ling ervan en op scherper gestelde vragen vanu it 

het nationale beheer en beleid.

3. Er is van gedachten gewisseld over personen waarmee in het 

kader van deze opdracht een gesprek zou moeten plaats vinden. 

De volgende namen kwamen naar voren:

Kees Polderman DGTL

Bob Dekker OS PAR, M in . Conf.

Els de W it MS en Europese ontw ikkelingen

A n ita  W outers V oorz itte r IDON

De heer Boot Dir. Energie &  Duurzaamheid; IDON

A .J W  Boelhouwer Kamerlid PvdA, Vast Commissie V & W

J.F. Snijder-Hazel h o ff Kamerlid V V D

M .T.J.M  van Lith Kamerlid CDA

A.JW .D uyvendak Kamerlid Groen Links

J.J.Atsma V oorz itte r vaste commissie V & W

JHS/250406
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Bijlage 2
Besprekingsverslag 
drs. E.M. de W it

Betreft: Marien Informatie Systeem voor de Noordzee
Datum: 23 mei 2006, bij DGW, Den Haag

van 13.30 - 14.30 uur 
Aanwezig: Drs. E.M. (Els) de W it (D G W ) en J.H. (Jan) Stel

Inleiding

Het gesprek v in d t plaats in het kader van de opdrach t van het 

RIKZ om  het draagvlak voo r een geïntegreerd marien in fo rm atie - 

en beheerssysteem vo o rd e  Noordzee nader te verkennen binnen 

vooral de R ijkswaterstaat. D it systeem w o rd t ook wel metaforisch 

‘Een KNM I vo o rd e  Noordzee' genoem d om  de voorgestane in te 

grale ketenaanpak binnen het m anagem ent van mariene in form atie  

en kennis van vooral de Noordzee te typeren. De leidraad vo o rd e  

discussie was het in opdrach t van het RIKZ geschreven essay De  

R ijksw aterstaa t en een geïntegreerd Noordzee be le id  ( m aart 2005).

Verslag gesprek

Politieke belangstelling voor de Noordzee
In het eerste deel van het gesprek is van gedachten gewisseld over 

de haalbaarheid van de notie van een ‘ KNM I v o o rd e  Noordzee' 

op po litiek  en bestuurlijk  niveau. Het b lijk t -  ais overigens ook bleek 

in het gesprek m et Leo de Vrees -  dat e ro p  po litiek niveau w ein ig 

steun is voo r ingrijpende bestuurlijke en organisatorische verande

ringen ten aanzien van het beheer en gebru ik van de Noordzee. Zo 

hebben de plannen die zijn gepresenteerd in het rappo rt Investeren  

in  de Noordzee  (novem ber 2005) van de Raad voo r Verkeer en 

W aterstaat, w e in ig  politieke steun ondervonden tijdens de parle

m entaire behandeling in de Kamer. Hoewel de Kamer hecht aan een 

samenhangend Noordzeebeleid, is er geen steun voo r bestuurlijke 

innovaties zoals de in het advies voorgestelde speciale m in ister voor 

de Noordzee. O ok  ziet men geen heil in een speciaal investerings- 

fonds voo r de Noordzee da t w e llich t in navolging van het 

W addenfonds, werd voorgesteld doo r de Raad.

Tijdens de behandeling van het advies van de Raad lie t staatssecre

taris Schultz mede namens EZ, LNV en V R O M  weten ook geen heil 

te zien in deze voorstellen. Aan de ander kant tekenen zich wel knel

punten a f vanwege nieuwe regelgeving u it ‘Brussel' w a t b e tre ft het 

aanwijzen van beschermde gebieden, de nieuwe Kaderrichtlijn  voo r 

het M ariene M ilieu  (K R M ) en het in on tw ikke ling  zijnde G roenboek 

over het m aritiem e beleid. Volgens Els is er zeker op am bte lijk  niveau 

du ide lijk  sprake van een kentering in de houding ten aanzien van de 

ontw ikke lingen in Brussel. M en zou kunnen stellen da t Nederland 

zijn lesje hee ft geleerd bij de on tw ikke ling  van de Kaderrichtlijn 

W ate r (KRW ), waarb ij er in de beleidsvoorbereiding w e in ig  aandacht 

van Nederlandse zijde was. M e t de invoering ervan hee ft d it to t 

knelpunten geleid. W a t het nieuwe Europese mariene en m aritiem e
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beleid be tre ft, is er nu wel degelijk sprake van een actieve 

Nederlandse inzet en belangstelling.

Kaderrichtlijn voor het mariene milieu
Els lich t toe dat binnen de overheid en uiteraard vooral binnen 

V enW  ais coördinerend m inisterie vo o rd e  Noordzee een g ro o t 

aantal activ ite iten is on tp loo id  ais voorbere id ing op de im plem en

ta tie  van de KRM. Binnen DG W ate r is een reeks van projecten 

gestart -  waarvan een deel is uitbesteed aan het RIKZ -  over de 

m ogelijke gevolgen van de verschillende aspecten van de nieuwe 

kaderrichtlijn  voo r het zeemilieu. Het doei van deze acties is om  in 

tegenste lling to t  de situatie bij de invoering van de KRW, die een 

accent hee ft op het integrale rivierbeheer vanu it de perceptie van 

een stroom gebied, een kritische uitgangspositie te realiseren voo r 

Nederland bij de onderhandelingen over de Europese M ariene 

Strategie (EMS) w a a rd e  nieuwe KRM u it voo rtv loe it.

Deze onderhandelingen zullen verm oedelijk  in d it najaar in Brussel 

plaatsvinden

Het uite indelijke doei van de EMS is duurzam e bescherm ing van de 

Europese zeeën en oceanen. Het is n ie t du ide lijk  w a t hier nu precies 

mee w o rd t bedoeld. Van m ijn kant is naar voren gebracht dat d it aan 

de ene kant de Europese Exclusieve Economische Zone (he t to taal 

van de EEZ's van de aan zee grenzende lidstaten) b e tre ft en aan de 

andere kant een visie ten aanzien van het toekom stige beheer van 

de open oceanen die hierop van invloed zijn, maar die een ‘Global 

Com m on' zijn w aar nieuwe vorm en van governance ook nodig zijn. 

In fe ite  gaat het h ier dus om  een transitie  naar een duurzaam  

gebru ik  van de zee; in d it geval de Noordzee.

De Commissie s tree ft een un ifo rm  beheers- en gebruiksregime 

(bescherm ingsregime) na en b o u w t daarbij vo o rt op de reeds 

bestaande Conventies zoals OSPAR, HELCOM, Barcelona en de 

Zw arte  Zee. Binnen de KRM zal een regionale aanpak worden nage

streefd, waarbij de verschillende lidstaten zoveel m ogelijk m et elkaar 

zullen moeten samenwerken. In fe ite  is h ier dus sprake van scaling 

en wel van Europees, via regionaal naar nationaal. O p nationaal 

niveau zal elk land, dus ook Nederland een eigen strategie moeten 

on tw erpen binnen de regionale context. Een beschrijving van de sta

tus van het mariene milieu vo rm t hiervan een wezenlijk onderdeel, 

evenals het ontw ikke len  en toepassen van een set van criteria  die de 

toestand van het m ilieu op adequate wijze beschrijft, het form uleren 

van m ilieudoelstellingen (w aar Nederland al de nodige ervaring mee 

heeft) en het u itvoeren van m onitoringsprogram m a's. D it laatste 

s lu it naadloos aan bij de in het essay gepresenteerde ideeën.

EuroGOOS
De ontw ikke lingen  binnen GOOS en EuroGOOS zijn uitgelegd. Het 

bleek da t Els op de hoogte  was van de activ ite iten rondom  de peri

ode dat Nederland de eerste EuroG O OS-conferentie  organiseerde.
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Daarna zijn de on tw ikke lingen  w a t m inder pregnant op het netvlies 

gebleven. Er is gewezen op de rol die EuroGOOS binnen GMES 

speelt, waarb ij EuroGOOS zorg d raag t voo r de oceaancom ponent 

van GMES. Verder is gewezen op de regionale on tw ikke ling  van 

EuroGOOS in regio's zoals de M iddellandse Zee (M edG O O S ), de 

Oostzee (BOOS) en de N oordoost A tlantische oceaan (NO O S). 

EuroGOOS bevindt zich op d it m om ent in een transitie  van een ver

band van organisaties -  een consortium  dus -  die zich bezig houden 

m et het inzamelen van mariene data en het verwerken ervan to t 

marine in form atie  en producten, naar een meer op de W M O  lijkende 

gouvernem ente le organisatie o f d oo r overheden gesteunde 

organisatie.

De notie van 'Een KNM I voor de Noordzee'.
Gezien het bovenstaande en vooral vanwege de Europese verp lich

tingen waarm ee ons land van u it Brussel zal w orden geconfronteerd, 

is Els van m ening dat de in het essay De R ijksw aterstaa t en een 

geïntegreerd Noordzee be le id  verw oorde gezichtspunten op term ijn  

haalbaar zijn. Ze adviseert om  de in het kader van de genoem de 

voorbere id ing van de Nederlandse onderhandelingen over de im p le 

m entatie van de KRM, bij onder andere het RIKZ uitgezette  

opdrachten, m et name op het terre in van m on ito ring , relaties te 

leggen m et EuroGOOS en de in het essay genoem de uitdagingen. 

Van de regionale organisaties van EuroGOOS lijk t haar die voo r 

de N oordoost A tlantische Oceaan voo r Nederland de meest 

interessante.

Conclusies
U it het gesprek b lijk t da t de in het essay gepresenteerde ideeën in 

hoge mate passen in het perspectief van recente EU-initiatieven op 

het mariene terre in en daaru it volgend eveneens lijken te passen 

binnen toekom stig  Nederlands beleid da t mede zorg m oet dragen 

voo re e n  goede im plem enta tie  van het n ieuwe EU-beleid.

Belangrijke actoren zijn hierbij (in geringe mate) de bestaande 

Kaderrichtlijn W ater, de b innenkort van kracht wordende nieuwe 

Kaderrichtlijn voo r het M ilieu , het in on tw ikke ling  zijnde Groenboek 

voo r het m aritiem e beleid, het com m itm ent van Nederland binnen 

GMES -  waarbij op basis van een Kabinetsbesluit w a te r één van de 

twee aandachtsgebieden is -  en de ontw ikkelingen binnen EuroGOOS. 

Een focus van Nederland op de Noordzee (eventueel in een w a t bre

dere zin) lig t voo r de hand. Els adviseert om  het idee actie f onder de 

aandacht van de betrokken instanties te brengen.

JHS/  27.07.06/13.09.2006
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Bijlage 3
Besprekingsverslag 
drs. R. Schorno

Betreft: Marien Informatie Systeem voor de Noordzee
Datum: 09 juni 2006, bij N W O ,

Den Haag van 09.30 - 10.45 uur 
Aanwezig: Raymond Schorno (N W O / O C W ) en J.H. (Jan) Stel

Inleiding

Het in te rv iew  m et Raymond Schorno, die binnen het gebied A a rd 

en Levenswetenschappen (ALW ) van de Nederlandse Organisatie 

voo r wetenschappelijk O nderzoek (N W O ), ve ran tw oorde lijk  is voo r 
het zeeonderzoek, werd gehouden om  de m ogelijke relaties tussen 

ontw ikke lingen in de wetenschappelijke wereld en die binnen de 

R ijkswaterstaat te verkennen en te bespreken. W a t de R ijkswaterstaat 

be tre ft was het onderw erp de mogelijke on tw ikke ling  van een marien 

in form atiesysteem  vo o rd e  Noordzee voor beleidsvorm ing en beleids

im plem entatie  op nationaal en Europees niveau. Ter voorbere id ing 

was hem het in opdrach t van het RIKZ geschreven essay De R ijks

w ate rstaa t en een geïntegreerd Noordzee be le id  ( m aart 2005) 

toegezonden. W a t N W O  b e tre ft spitste de discussie zich toe op de 

relatie m et het in decem ber 2005  uitgebrachte docum ent Nationaal 

O nderzoeksprogram m a Zee- en Kustonderzoek. De heer Schorno 

was ve ran tw oorde lijk  vo o rd e  e indredactie van d it docum ent.

Nationaal Onderzoeksprogramma zee- en kustonderzoek
Het nationaal onderzoeksprogram m a voor zee en kust is mede o n t

w ikkeld naar aanle id ing van het advies van de Commissie-Hermans 

(septem ber 2 004) aan N W O  over de positie van het kon inklijk  

N IOZ, het advies De zee ken t geen grenzen  van de Raad voor M ilieu  

en Natuuronderzoek (R M N O ; 2 004) over de Noordzee en het 

advies van de C om m issie-M eijer (mei 2004) over het beheer van de 

W addenzee. In deze rapporten is geconcludeerd dat marien onder

zoek in Nederland een sterk, m aar versnipperd terre in is m et een 

hoge maatschappelijke relevantie.

Het versnipperde onderzoeksterrein b e tre ft een geschatte inzet van 

ongeveer 1100 mensjaar bij beleids- en toepassingsgerichte inste llin 

gen, en een inzet van circa 190 mensjaar bij fundam entele  onder

zoeksinstellingen en universiteiten. Het RIKZ hee ft aan het onder

zoeksprogram m a meegeschreven ais een interface vo o rd e  onder

zoeksvragen die leven bij de RWS. Een verbetering van de aansturing 

van het versnipperde onderzoekssysteem kan leiden to t  een meer 

e ffic ië n t gebru ik  van deze m et publieke m iddelen gefinancierde 

kenn is in frastructuur op zowel nationaal ais Europees niveau. Een 

systeemverandering op het organisatorische vlak is tevens gewenst 

om  de toppositie  op de Europese schaal te  kunnen behouden en om 

bij te dragen aan een transitie  naar een duurzaam  gebru ik en beheer 

van vooral de Europese zeeën. De voorgestelde bundeling van 

krachten speelt ook in op bestaande Europese R ichtlijnen ais de 

Vogel- en H abita trich tlijnen  (VHR), de Kaderrichtlijn  W a te r (KRW )
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en European M arine Strategy (EMS) en op nieuwe Europese en 

m ondiale on tw ikke lingen  ais het G roenboek M aritiem  Beleid, Global 

M o n ito r in g  fo r  Environm ent and (social) Security, het Global Ocean 

O bserving System en het GEOSS proces. De sp in -o ff van het doo r 

N W O  geform uleerde proces van bundeling van krachten is volgens 

de vo o rz itte r van ALW , prof.dr.ir. R. Rabbinge: het fo rm uleren van 

"n ieuw e m ulti/in te rd isc ip lina ire  thema's ... rondom  actuele m aat

schappelijk relevante opgaven".

De deelnemende institu ten zijn: NIOZ, N IO O -C E M O , KN M I, 

W ageningen IMARES, RIKZ, TN O , het W L en onderdelen van bijna 

alle universite iten in Nederland.

Verslag gesprek 

Maatschappelijk Top Instituut
Het m inisterie van O C W  hee ft N W O  verzocht de regiefunctie  voo r 

de vorm ing  van een dergelijk ins titu u t vorm  te geven d o o re e n  in ten 

sievere organisatorische sam enwerking tussen het kon ink lijk  NIOZ 

op Texel en het Centrum  voo r Estuarien en M arien O nderzoek van 

het N IO O  in Yerseke. In fe ite  v in d t h ierdoor op het niveau van de 

Nederlandse onderzoeksinstelling voo r fundam entee l w etenschap

pelijk onderzoek een bundeling plaats die te vergelijken is m et de 

bundeling van het toepassingsgerichte mariene onderzoek binnen 

W ageningen IMARES dat de activ ite iten  van A lte rra , RIVO en delen 

van TN O  b e tre ft, en de activ ite iten  die binnen Deltares worden 

geconcentreerd ten aanzien van waterbeheer en het bouwen in 

deltagebieden.

De bovengeschetste bundeling van sectorale expertise binnen 

Nederland zou op nationaal niveau kunnen leiden to t  een meer 

gerichte on tw ikke ling , inzet en verm arkten van de Nederlands 

(kenn is)in fras truc tuu r over een duurzaam  beheer en gebru ik  van 

de EEZ en de Delta, op Europees en in ternationaal niveau.

Fundamenteerd
Wetenschappelijk

onderzoek

W aterbeheer 
Bouwen in 
een Delta 

Toegepaste kennis

Toegepast
M arien

Ondezoek
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De s truc tu u r op nationaal niveau van het bovengeschetste cluster is 

nog n iet duidelijk. O p d it m om ent zijn kw artierm akers actie f op alle 

drie deelgebieden en ten aanzien van een nieuwe kennis in fras truc

tu u r vo o rd e  Nederlandse W addenzee. De fysieke plaats van 

W ageningen IMARES is nog n iet bekend en zou IJmuiden o f Den 

Helder kunnen zijn. Evenals Deltares (D e lft en U trecht) hee ft het 

fundam enteel wetenschappelijk onderzoek tw ee vestigingen en wel 

Texel en Yerseke. Coördinatie  o f a fstem m ing van de verschillende 

activ ite iten  binnen een nationaal overleg- o f regieorgaan voo re e n  

duurzaam  gebru ik  en beheer van zee (= EEZ) en kust lijk t zinvol in 

vooral de Europese con text (GMES/EuroGOOS, EMS, M aritim e  

Strategy). De heerS chorno dee lt deze mening.

Er is geen Kabinetsstandpunt ten aanzien van het M TI-voorste l van 

NW O . Een dergelijk voorstel is volgens de heer Schorno ook n ie t in 

voorbereiding.

Waddenzee en Waddenacademie
Naar aanle id ing van het advies van de C om m issie-M eijer (mei 2 004) 

hee ft het Kabinet besloten om  gedurende een periode van tw in tig  

jaar 800  m iljoen euro te investeren in het W addenfonds. Het g ro o t

ste deel van d it  bedrag zal worden geïnvesteerd in natuurherstel en 

na tuurontw ikke ling. V ie r procent van het fonds zal worden besteed 

aan de kennisinfrastructuur. O p basis van een kennisaudit doo r het 

RIKZ w o rd t nu via een vijfstappenplan gew erk t aan de oprich ting  

van een W addenacadem ie om  lacunes in het huidige nationale spe

c ifiek op de W addenzee gerichte onderzoekslandschap in te vullen, 

om  maatschappelijke betrokkenheid via stakeholderspartic ipatie , 

speciaal onderw ijs  en pub lieksvoorlich ting  te versterken en om  de 

Nederlandse kennis in ternationaal in te brengen.

O p aandrang van de m in ister van V R O M  w o rd t onderzoch t welke 

de taken van de W addenacadem ie wel en n iet zijn. Verder w o rd t ook 

nagegaan op welke w ijze d it in itia tie f zou kunnen aansluiten bij 

andere in itia tieven in verw ante  kennissectoren ais de op rich ting  van 

Deltares, het MTI zee- en kustonderzoek en W ageningen IMARES.

In de perceptie van N W O  zou de W addenacadem ie een regionale 

loke tfunctie  vo o rd e  maatschappelijke vraagarticu la tie  kunnen ver

vullen. In d it perspectief zou de W addenacadem ie m et ais fysieke 

vestig ing Leeuwarden, een p ilo t binnen d it  MTI kunnen zijn. U it de 

no titie  Uitvoeringsp lan W addenacadem ie  van de Provincie Friesland 

(20 decem ber 2005) b lijk t da t er een breed scala aan perspectieven 

is over nu t en noodzaak van d it in itia tie f. Volgens de heer Schorno 

zou een gesprek m et prof. W  van Vierssen, speciaal adviseur van de 

heer Nijpels, zinvol zijn.

O m dat m on ito ring  een belangrijk e lem ent in het kader van het 

W addenfonds zal zijn, is de heerS chorno van m ening da t een en 

ander ook aansluit bij het voorstel voo re e n  marien in form atiesys

teem  voo r de Noordzee, waaraan de W addenzee immers grenst.
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In d it verband w ijs t de heer Schorno op het LO FA R -in itia tie f, w aar

voo r de W addenzee een proeflocatie  zou kunnen zijn. LOFAR 

b e tre ft een grootscha lig  m onitoringssysteem  via glasvezelkabels 

gekoppeld aan real-tim e computersimulaties. Een dergelijk proef

pro ject zou vervolgens w e llich t naarde  Noordzee kunnen w orden 

u itgero ld , volgens de heerSchorno.

ID O N
De heer Schorno w ijs t e ro p  dat het m inisterie van O C W  niet in het 

ID O N  is vertegenw oord igd. Het probleem  is volgens hem, da t het 

I DON zich vooral op het beheer en n iet op het onderzoek richt.

N W O  en andere ministeries
De heer Schorno w ijs t er op dat de vo o rz itte r van het gebiedsbe

s tuu r A LW  prof. dr. ir. R. Rabbinge, overleg hee ft op hoog niveau 

over de bovengenoemde on tw ikke lingen  m et m inisterie van LNV 

en VenW.

Marien informatiesysteem Noordzee
De heer Schorno is gezien het bovenstaande van m ening da t inbreng 

van een onderzoekscom ponent in het concept van een M arien 

In form atie  Systeem vo o rd e  Noordzee (o f de N oordoost A tlantische 

regio) n u ttig  en zinvol is. W el b lijk t da t de daadw erkelijke betrokken

heid van N W O  bij EuroGOOS en GOOS nog steeds gering is. D it 

neem t echter n ie t w eg dat m on ito ring  een onderw erp is dat wel 

degelijk de belangstelling van N W O /A L W  geniet. Tot slo t w ijs t hij 

er op da t de reorganisatie rond Deltares de a fstem m ing tussen N W O  

en RWS com pliceert. Contacten lopen thans via het RIKZ (Lucas 

Janssen, A lb e rt O ost (W addenzee) en Roeland A llew ijn ).

Conclusies
De algemene conclusie is da t de ontw ikke lingen  die zijn geschetst in 

het essay over een ‘KNM I voo r de Noordzee, goed aansluiten bij de 

huidige plannen van N W O . A LW  kan en w il h ier zonder meer op 

inspelen, waarbij onderzoekinstellingen zowel een rol hebben bij 

de on tw ikke ling  van nieuwe ‘too ls ' en ais gebru iker van verzamelde 

meetgegevens. N W O  staat open voo r bespreking van de manier, 

w aarop d it kan worden ingepast in een nieuwe reg iestructuur voo r 

zee- en kustonderzoek.

JHS/31-07-06/13-09-06
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Bijlage 4
Besprekingsverslag 
mr. K. Polderman

Betreft: Marien Informatie Systeem voor de Noordzee
Datum: 01 augustus 2006, bij VenW,

Den Haag van 11.00 - 12.30 uur 
Aanwezig: K. (Kees) Polderman (VenW /-DG TL),

D. (Danischa) Ramdat en J.H. (Jan) Stel

Inleiding

Het gesprek v in d t plaats in het kader van de opdrach t van het RIKZ 

om  het draagvlak voo r een geïntegreerd marien in fo rm a tie - en 

beheerssysteem vo o rd e  Noordzee nader te  verkennen binnen vooral 

de R ijkswaterstaat. D it systeem w o rd t ook wel m etaforisch ‘ Een 

KNMI vo o rd e  Noordzee' genoem d om  de voorgestane integrale 

ketenaanpak binnen het m anagem ent van mariene in form atie  en 

kennis van vooral de Noordzee te typeren. De leidraad voo r de 

discussie was het in opdrach t van het RIKZ geschreven essay 

De R ijksw aterstaa t en een geïntegreerd Noordzee be le id  ( m aart 

2005) en op verzoek van de heer Polderman, het in jun i 2006  

gepubliceerde Groenboek Towards a fu tu re  M aritim e  Policy fo r  the 

Union: A  European vision fo r  the oceans and seas (SEC(2006) 689}.

Europees Groenboek M aritiem  Beleid: enige overwegingen
O p 7 jun i hee ft de Europese Commissie na een jaa r voorbere id ing, 

het G roenboek Europees M aritiem  Beleid u itgebracht. Deze aanzet 

voo re e n  European M aritim e  Policy is een consu ltatiedocum ent, en 

is gebaseerd op een g ro o t aantal ideeën, suggesties en visies van 

zowel de verschillende lidstaten ais organisaties en belangengroepe

ringen die betrokken zijn bij het beleid en beheer van de Europese 

oceanische ruim te o ftew e l g lobaal de Exclusieve Economische 

Zones(EEZ) van de Europese lidstaten.

In m aart 2005  heeft de Commissie onder voorzitte rschap van de 

Portugese vo o rz itte r José M anuel Barrosso besloten to t  één van de 

groo tste  raadplegingen in de EU over de toekom st van de Europese 

zeeën. Het G roenboek is samengesteld d oo r een Task Force onder 

le id ing van zeven Commissarissen en wel die van visserij en m ari

tiem e zaken (voo rz itte r), ondernem ingen en industrie , vervoer, 

m ilieu, regionaal beleid, onderzoek en energie. H et partic ipatieve 

stakeholdersproces dat nu binnen de verschillende lidstaten w o rd t 

georganiseerd zal to t jun i 2007 duren. Daarna zal de Commissie op 

basis van de resultaten van d it proces en na een rapportage van de 

bevindingen aan het Europese Parlement, nadere voorstellen doen 

voo re e n  geïntegreerd m aritiem  beleid. De raadpleging die nu w o rd t 

georganiseerd past in de huidige trend van een actieve partic ipatie  

van stakeholders o ftew el de burger, in de beleidsvorm ing en u itvoe 

ring. Een goed voorbeeld hiervan is de on tw ikke ling  en im plem enta

tie van de Kaderrichtlijn W ate r (KRW ) voo r een integraal rivier- (en 

kust-) beheer.
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Het G roenboek speelt onder andere in op de algemene bewust

w ord ing  van het belang van de zee, schetst de huidige en historische 

relatie van Europa m et de zee, bespreekt het economische en sociaal 

(banen, w e lvaart, w elzijn) belang ervan voo r Europa, w ijs t op de 

negatieve e ffecten  van de menselijke activ ite iten  op zee en het 

e ffe c t van dergelijke activ ite iten op het land op het mariene m ilieu, 

lich t de innovatieve rol van Europa op het terre in van kennis en tech 

nologie toe, enz. O ok bespreekt het rapport een aantal bedreigingen 

ais gevolg van klim aatveranderingen in voora l het Arctische gebied 

en de gevolgen van zeespiegelstijging (adapting to  coastal risks).

Het gaat verder in op een aantal interessante uitdagingen ais ‘blue 

b io techno logy ', de rol van m ethaanhydraten in de toekom stige ener

gievoorziening, innovatie op het terre in van het m aritiem e onder

w ijs, duurzaam  toerism e, enz.

Het uiteindelijke doei van de het Groenboek en de inmiddels voorge

stelde Kaderrichtlijn Europese M ariene Strategie, die ais m ilieucom po- 

nent van de M aritiem e Strategie zal moeten fungeren, is een transitie 

van een niet (meer) duurzaam gebru ik van de Europese oceanische 

ruim te naar een duurzaam gebru ik ervan. Een dergelijke transitie 

berust op de duurzaam heidpijlers o f driehoek van economische, 

ecologische en sociaal-culturele aspecten van het systeem. Deze 

transitie  vereist in elk geval een verbeterd in fo rm a tie - en kennisma

nagem ent van het systeem (zie hoo fdstuk 4.1 van het Groenboek) 

en een gelaagde (Europees, regionaal, nationaal, lokaal), m aar wel 

op elkaar afgestem de governance structuur, w aarin stakeholder- 

partic ipatie  een belangrijk en gestructureerd e lem ent is.

Verslag gesprek

Bij het gesprek is m evrouw Danischa Ramdat aanwezig. Ze w erkt 

gedurende zes maanden ais Rijkstrainee bij de heer Polderman. Kees 

Polderman heefteen  brede m aritiem e ervaring in diverse functies bin

nen Verkeer en W aterstaat, was jarenlang lid van IDON en is nu onder 

andere namens het IDON ‘trekker' van het nationale Groenboek-pro- 

ces (nationale com m unicatie  en consultatie , voorbere id ing van een 

regeringsstandpunt) en lid van de ‘Brusselse' klankbordgroep van de 

lidstaten.

Aanwezige ervaring en expertise
In het gesprek w o rd t van gedachten gewisseld over de vraag 

w aarom  ook in Nederland de aandacht voo r de zee versnipperd is. 

Kees dee lt m ijn m ening van een landgerichte g rondhoud ing  niet.

Hij w ijs t op de vele in itia tieven die er in de afgelopen 25 jaa r zijn 

genom en. Voorbeelden hiervan zijn: IC O N A, BEON, de kustwacht, 

de on tw ikke ling  van een speciale u itvoerende dienst, de D irectie 

Noordzee, het RIKZ, actieve deelname binnen OSPAR en het proces 

Noordzee M in isters Conferentie, enz. De conclusie is dat er in 

Nederland veel expertise is, m aar da t b lijkbaar een nationale regie 

op zee-onderzoeksactivite iten en -m o n ito ring  on tb reekt, o f althans
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onvoldoende zich tbaar is. H ierdoor is het beeld naar buiten er een 

van versnippering. D it beeld kw am  onder andere naar voren in het 

R M N O  rapport (2004 ) De zee ken t geen grenzen.

Essay
De heer Polderman steunt op gro te  lijnen de gedachten ais beschre

ven in het essay en v raag t zich a f w aarom  een dergelijke s truc tuu r er 

n iet a llang is. Het concept past zijns inziens goed in de d o o r OSPAR 

en in het G roenboek voorgestelde regionale aanpak van het beheer 

en gebru ik  van de Europese zeeën. Hij w ijs t ook op de relatie m et 

GMES. In d it verband w o rd t de rol van EuroGOOS en de positie van 

het RIKZ en N W O  erbinnen, toegelicht. In fe ite  kan EuroGOOS, dat 

ook w eer regionaal (M iddellandse Zee, A rctica , Oostzee, N oordoost 

A tlantische Oceaan, enz.) is georganiseerd, beschouwd worden ais 

de mariene com ponent van GMES.

Groenboek
W a t het G roenboek b e tre ft dee lt hij de m ening da t de werkelijke 

omslag in het denken nog gestalte m oet krijgen. H et systeemdenken 

en een werkelijke holistische visie zijn nog n iet goed in het docum ent 

te rug  te vinden. Hij ve rw acht echter wel dat het in hoo fdstuk vier 

genoem de ‘European M arine O bservation and data ne tw o rk ' voo r 

in-situ en sate llie twaarnem ingen een goede kans van slagen maakt. 

H ier past het in het essay geschetste concept volgens hem u its te 

kend in. Er w o rd t ook van gedachten gewisseld over de INSPIRE 

(In frastructu re  fo r  Spatial In fo rm ation  in the C om m unity) Directive. 

De nieuwe Noordzee A tlas ( ID O N -p ro du c t) is een goed voorbeeld 

van een innova tie f en kw a lita tie f hoogstaand p roduct dat nodig is 

voo r een duurzaam  beheer en gebru ik van in d it geval het 

Nederlandse deel van de Noordzee.

Het G roenboek en de European M arine  Strategy vorm en volgens 

hem een nieuw instrum ent om  een geïntegreerd beheer en gebru ik 

van de Europese zeeën m ogelijk te maken, en ondersteunen ais zoda

nig de noodzaak om  to t  verbeterde en integrale m on ito ring  van de 

zee te komen.

Organiseren raadpleging Groenboek in Nederland
De heer Polderman w ijs t e ro p  dat VenW  in ID O N -kader begonnen 

is m et de voorbere id ing van de nationale raadpleging over het 

G roenboek. Een dergelijk pa rtic ipa tie f proces is n ie t eenvoudig te 

regisseren. Toch d ien t er enige s truc tuu r te worden aangebracht om  

de m ogelijke creatieve ideeën in een hanteerbare vorm  te kunnen 

presenteren zonder da t er echter w o rd t gesleuteld aan de inhoude

lijke kant van de inbreng. Er is besloten om  in de periode ok to be r -  

novem ber 2006 , een v ierta l in clusters georganiseerde b ijeenkom 

sten te organiseren die de bouwstenen zullen aandragen vo o rd e  

Nederlandse inbreng (zie ook ID O N -n ieuw sbrie f, ju li 2 006 , num m er

3). Deze thematische (gebruikers) clusters zijn in brede zin: scheep

vaart, visserij, toerism e en recreatie en energie. In alle bijeenkomsten
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zal aandacht worden gegeven aan zowel de economische ais m aat

schappelijke waarden van de zee. Daarnaast zal verm oedelijk  nog 

een speciale bijeenkom st vo o rd e  kennisinstellingen worden georga

niseerd. H ierover is nog overleg gaande m et een aantal van deze 

instellingen.

Haalbaarheid Ideeën In essay
De heer Polderman is van m ening dat een marien in form atiesysteem  

een vereiste is voo r een regionale aanpak van het beheer en gebru ik 

van de Noordzee /  N oordoost A tlantische Oceaan regio. Zijns 

inziens is d it  inderdaad een interessante kans voor Nederland, gezien 

onze kennis en kunde en vanwege onze positie ais waterbeheerder in 

het buitenland. Er is in d it verband gewezen op de drie ander grote 

landen in Europa: Frankrijk, UK en Duitsland. Hij is ook van m ening 

da t een dergelijke ac tiv ite it logischerw ijs bij Deltares zou kunnen 

w orden ondergebracht (nu het RIKZ n iet meer ais ze lfstandig ins ti

tu u t beschikbaar is).

Hij w ijs t er op dat een dergelijk in itia tie f breder is dan de RWS alleen. 

O verleg m et de vo o rz itte r van het ID O N , tevens d irecteur bij DG 

W a te r lijk t hem in deze een goede zaak, mede om dat zij binnen 

V enW  het am bte lijk  aanspreekpunt is voo r de m inisteriële verant

woorde lijkheden ten aanzien van de Noordzee. Verder w ijs t hij e ro p  

da t overleg m et de ID O N -leden van het m inisterie van V R O M  en 

LNV belangrijk is.

Suggesties voo r m ogelijke vervolggesprekken. O p de vraag om  sug

gesties voo r namen van personen waarm ee overleg zinvol is w ijs t 

hij op: Tineke Bahlmann (hoog leraar U trecht, lid commissie rapport 

Investeren in de Noordzee  van de Raad voor Verkeer en W aterstaat), 

Henk L.F. Saeijs, F.C. G roenendijk (D irec teu r S tichting Noordzee) en 

w a t een kamerlid b e tre ft de heer D .M . Samson (PvdA).

Conclusies
De algemene conclusie van het gesprek is dat:

• N ieuwe Europese regelgeving (M arine Strategy, M aritim e Stra

tegy, INSPIRE) en een aantal Europese ontw ikke lingen (GMES) 

gekoppeld aan ontw ikke lingen binnen bestaande organisaties ais 

OSPAR en HELCOM zullen leiden to t meer (politieke) aandacht 

voo r de zee, in ons geval de Noordzee (en de Waddenzee).

• De voorstellen in het essay en de notie van een ‘KNMI vo o rd e  

Noordzee' passen hier zeer goed in en geven Nederland een pro

actieve kans zich op d it gebied te profileren en nieuwe export

producten te ontw ikke len, zoals d it gedaan is en w o rd t voo r het 

beheer en gebruik van deltagebieden.

• De mogelijke onderbrenging van deze activ ite it binnen Deltares 

w o rd t gesteund.

JHS/  020806
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Bijlage 5
Besprekingsverslag 
ir. R.H. Dekker

21 Deze opm erking re flec teert een 
trad itione le  zienswijze w aarb ij land onder 
de zee lig t. Er w o rd t n ie t uitgegaan van 
een visie waarin de zee onderdeel van 
de oceanische ru im te  is. Een ru im te  m et 
een eigen dynam iek, m e t interfaces m et 
de lu ch t en de bodem en m et z ijn  eigen 
levensgemeenschappen. In een derge lijk  
perspectie f vormen de Europese zeeën 
o fte w e l de Europese Exclusieve Economische 
Zone, een eigen w aardevol onderdeel van de 
Europese Unie.

Betreft: Marien Informatie Systeem voor de Noordzee
Datum: 30 augustus 2006, bij RWS,

Den Haag van 11.00 - 12.30 uur 
Aanwezig: R.H. (Bob) Dekker, Adjunct-d i recteur internationaal

van DG Water en J.H. (Jan) Stel

Inleiding

Het gesprek v in d t plaats in het kader van de opdrach t van het 

RIKZ om  het draagvlak voo r een geïntegreerd marien in fo rm atie - 

en beheerssysteem vo o rd e  Noordzee nader te verkennen binnen 

vooral de R ijkswaterstaat. D it systeem w o rd t ook wel metaforisch 

‘Een KNM I vo o rd e  Noordzee' genoem d om  de voorgestane in te 

grale ketenaanpak binnen het m anagem ent van mariene in form atie  

en kennis van vooral de Noordzee te typeren. De leidraad vo o rd e  

discussie was het in opdrach t van het RIKZ geschreven essay De  

R ijksw aterstaa t en een geïntegreerd Noordzee be le id  ( april 2005), 

de nieuwe Europese M ariene Strategie en OSPAR, waarvan Bob 

sinds 30  jun i 2 000  vo o rz itte r is.

Europese M ariene Strategie, een schets
Binnen het zesde Environm ent A ction  Programme dat van 2002 to t 

2012 loop t, is ook de on tw ikke ling  voorgesteld van een thematische 

strategie voo r de bescherm ing van het Europese mariene milieu. Het 

doei van deze strategie is: duurzaam  gebru ik  en bescherm ing van 

d it mariene milieu. In de M ariene Strategie w o rd t opgem erkt dat de 

Europese zeeën een opperv lakte  hebben van drie m iljoen km 2, 

w aardoor de h e lft van het Europese te rr ito rium  onder de zee lig t.21 

Het mariene milieu d raag t in hoge mate bij aan de economische 

w e lvaart, de kw a lite it van het leven en het welzijn van de Europese 

burger.

Van m ondiale to t  lokale schaal neem t de d ruk op het mariene milieu 

toe doo r de indirecte (k lim aatverandering, afnem ende b iodiversite it, 

eu tro fica tie ) en directe (overbevissing, zw e rfvu il, olie vervu iling) 

e ffecten van de menselijke activ ite iten . Deze e ffecten variëren u iter

aard van schaal to t  schaal. Ze komen het meest pregnant to t  expres

sie in gebieden w aar de menselijke ac tiv ite it sterk is, er sprake is van 

een binnenzee e n /o f w aar fysische processen in het mariene milieu 

leiden to t  cum ulatie van deze effecten. In Europa zijn d it  de Zwarte 

Zee, de Oostzee en delen van N oordoost A tlantische Oceaan, en 

wel langs de Noordzeekust vanaf België to t  Denem arken/Zweden.

Tot nu toe zijn er zowel regionaal ais nationaal, m et wisselend succes 

en overwegend op sectoraal niveau, verschillende activ ite iten 

on tp loo id  voo r de bescherm ing en het beheer van delen van het 

Europese zeegebied. O p regionaal niveau gebeurde da t vooral doo r 

Conventies ais OSPAR, HELCOM en de Barcelona en Zwarte Zee 

Conventie. Het nadeel van deze Conventies is dat ze geen juridisch
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afdw ingbare uitvoerende m acht hebben. H ierdoor is de naleving van 

de afspraken a fhankelijk  van nationale p riorite iten  van de verdrags

partijen. Dat neem t n iet w eg da t de Conventies een belangrijke rol 

spelen in het bestaande en toekom stige beheer van de Europese 

regionale zeeën. O p nationaal niveau zijn u itvoering  en beleid 

gew oonlijk  sectoraal (visserij, scheepvaart, o lie en gas, enz.) georga

niseerd.

Deze situatie staat een geïntegreerde Europese aanpak en beleid 

in de w eg en lig t aan de basis van de on tw ikke ling  van de M ariene 

Strategie. De thematische aanpak binnen het EAP-6 m aakt een 

gestructureerde aanpak m ogelijk die vergelijkbaar is m et de strategie 

die v o o r2005  vo o rd e  zes andere thema's (luch tkw a lite it, duurzaam  

gebru ik  van g rondsto ffen , a fva l' preventie en recycling, pesticiden, 

bodem kw a lite ite n  de stedelijke om geving) dienden te w orden o n t

w ikkeld. A lle  hebben betrekking op de vie r p riorite iten  van het 

EAP- 6: klim aatverandering, b iodiversite it, gezondheid en het 

gebru ik  van g rondsto ffen.

Bij de u itvoering  van de M ariene Strategie spelen vie r uitdagingen 

een rol, en wel:

•  Er is een gezamenlijke visie en algemene aanpak van de vier 

geïdentificeerde regio's nodig. Deze regio's zijn: Oostzee, N oord

oost Atlantische Oceaan, M iddellandse Zee en de Zwarte Zee.

• Ais gevolg van de socio-economische situaties zijn er verschillen 

in de problem atiek en de uitvoering. D it is in fe ite een scaling e f

fect, waardoor op de genoemde subregionale schalen een ‘tay lo r 

made' aanpak nodig is.

• Het menselijke gebru ik van het Europese zeegebied vraagt een 

geïntegreerde aanpak in plaats van de huidige sectorale aanpak. 

D it verg t zowel de samenwerking van de betrokkenen binnen 

een ecosystee maan pak ais de on tw ikke ling  van relevant beleid 

en andere instituties.

• De im plem entatie vereist een langdurig politiek com m itm ent op 

alle niveaus.

Na een uitvoerige consultatie van stakeholders (stakeholdersconfe- 

rentie in Koge, Denemarken van 4 to t 6 december 2002, in Rotterdam 

op 11 en 12 novem ber 2004  en een in ternetconsu ltatie  van 

15 m aart to t  9 mei 2005) werden het doei, de scope, de visie, de 

u itgangspunten en de strategische doelstellingen van de M ariene 

Strategie bepaald. De Strategie speelt ook in op ander Europees 

beleid zoals GMES, INSPIRE, het gemeenschappelijke visserijbeleid 

en het toekom stige m aritiem e beleid. De u itvoering  van de M ariene 

Strategie hee ft een sterk regionaal o f subregionaal karakter. Dat kan 

een u itdaging voo r Nederland zijn.

De Europese M ariene Strategie kan ook ais de m ilieucom ponent van 

de toekom stige M aritiem e Strategie worden beschouwd. Beide kun

nen worden gezien ais elementen van een transitie  van een niet
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(meer) duurzaam  gebru ik van de Europese zeeën naar een duurzaam  

gebru ik ervan. Een dergelijke transitie berust op de duurzaam heid- 

pijlers o f driehoek van economische, ecologische en sociaal-culturele 

aspecten van het systeem. Deze transitie vereist in elk geval een ver

beterd in fo rm atie - en kennismanagement van het systeem en een 

gelaagde (Europees, regionaal, nationaal, lokaal) maar wel op elkaar 

afgestemde governance structuur, w aarin stakeholderspartic ipatie  

een belangrijk en gestructureerd e lem ent is.

Verslag gesprek
Bob Dekker hee ft een brede in ternationale ervaring binnen het 

m inisterie van V & W . O p d it m om ent is hij binnen DG W ate r onder 

andere accountm anager in ternationale zaken. Ais zodanig is hij ver

an tw oorde lijk  vo o rd e  coörd inatie  van het bilaterale, Europese en 

in ternationale beleid. Het is uiteraard van belang da t Nederland in 

de verschillende in ternationale organisaties hetzelfde, nationale 

standpun t u itd raagt.

Het gesprek vang t aan m et een korte discussie over de veranderin

gen binnen de W aterstaat, waarb ij beleid en u itvoering  van elkaar 

worden gescheiden. D it is een com plex proces, w aar het einde nu 

ongeveer van inzich t is. De R ijkswaterstaat is een agentschap gew or

den dat zich richt op een v ierta l taken: 1) droge voeten, 2) voldoende 

en schoon w ater, 3) v lo t en veilig verkeer over de w eg en w a te r en

4) betrouw bare en bruikbare in form atie . Het beleid voo r zowel het 

zoete ais zoute w a te r is ondergebracht bij DG W ater. M en rich t zich 

op de kerntaken van ‘beheren en keren'. De nota W aterkoers 2 

vo rm t het kader w aarb innen w o rd t geopereerd. RIZA, RIKZ en de 

D ie n s tw e g - en W ate rbouw  worden gebundeld in de landelijke 

W aterdienst. De onderzoekscom ponent van deze organisaties gaan 

naar Deltares. De u itvoeringsactiv ite iten van D G -W ate rz ijn  onder

deel van het RWS-agentschap. Geconcludeerd kan w orden dat het 

m anagem ent binnen de W aterstaa t nu w e llich t w a t m inder ‘b ind ing ' 

hee ft m et het onderw erp (in d it geval de Noordzee) dan dat vroeger 

het geval was.

OSPAR. Bob is sinds zes jaa r vo o rz itte r van OSPAR, de Convention 

fo r  the Protection o f the M arine Environm ent in the North-East 

A tlantic.

M ariene Strategie
DG W ate r is nauw betrokken geweest bij de on tw ikke ling  en opste l

ling van de M ariene Strategie. Bob is het dan ook n iet eens m et mijn 

ste lling dat Nederland zich teveel a fz ijd ig  hee ft gehouden. Hij w ijs t 

er w a t de M ariene Strategie op da t Ben van W etering, een m ede

w erker van zijn toenm alige afdeling In ternationaal W aterbele id, 

gedurende vie r jaar gedetacheerd is geweest bij de Commissie voor 

d it onderw erp. O ok w ijs t hij op de succesvolle stakeholdersbijeen- 

komst in Rotterdam , w aar een g ro o t aantal principles en objectives 

van de Strategie werd geaccepteerd. Helaas is veel van het resultaat
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van de bijeenkom st Rotterdam  n ie t o f in afgezw akte vorm  meege

nomen in de uite indelijke versie ervan. Bob is van m ening dat de ver

sie van de mariene Strategie die het u itgangspunt was voo r de dis

cussie in Rotterdam  erg goed was. O p basis hiervan had via een 

gerich t proces bekeken kunnen w orden op welke w ijze via welke 

instrum enten de doelstellingen gerealiseerd zouden kunnen worden.

In het gesprek leg t Bob u it da t de M ariene Strategie zich n iet richt 

op een duurzaam  beheer en gebru ik van de Exclusieve Economische 

Zone, hoewel een en ander wel zo kan worden geïnterpreteerd.

De M ariene Strategie is onderdeel van de invu lling  van de beleids

afspraken binnen het EAP-6.

Noordzee Ministers Conferentie mechanisme
U it het gesprek b lijf t  da t Duitsland d it proces in 1984 hee ft ge ïn i

tieerd, om da t een aantal onderw erpen op regionaal niveau (de 

Noordzee) een extra  politieke impuls nodig had. Het w erk z it er nu, 

na ruim  tien jaar, op. Hij s lu it het n ie t u it dat zich op langere term ijn  

opn ieuw  een roep om  politieke s turing zal voordoen.

W atert ransitie
Bob is een voorstander van een w atertransitie  binnen de W aterstaat. 

O p een aantal gebieden is d it succesvol gebeurd, maar n iet op het 

terre in van de Noordzee. Hij w ijs t op het boek van Jan Rotmans over 

transitiem anagem ent.

Haalbaarheid ideeën in essay
U it de discussie b lijk t dat Bob Dekker zich goed kan vinden in de 

ideeën gepresenteerd in het essay. Het is du ide lijk  dat er, vooral 

gezien de Europese on tw ikke lingen, "ie ts  m et de Noordzee m oet 

gebeuren". W a t Nederland b e tre ft is de politieke belangstelling 

voo r het onderw erp n iet groot. W el is du ide lijk  da t invoering van 

de nieuwe rich tlijn  voo r het mariene milieu een langdurige politieke 

com m itm ent vergt. Hoewel Nederland hier, evenals bij de invoering 

van de W FD, n ie t omheen kan, lee ft het onderw erp in de po litiek  en 

bij de regering niet.

U it de discussie b lijk t dat h ier een kne lpunt is. Het gebrek aan po li

tieke belangstelling en p rio rite it w e rk t immers d oo r in de am btelijke 

organisatie. Hoewel hij van m ening is da t de Europese signalen 

(M ariene Strategie, G roenboek M aritiem e Strategie, GMES) duidelijk  

w ijzen op nieuwe richtlijnen u it Brussel, is er nog w e in ig  reactie van 

de politiek. Dus m oet men m et heldere argum enten komen om  de 

am btelijke top  mee te krijgen in de notie van bijvoorbeeld een 

‘ KNMI vo o rd e  Noordzee'. Hierbij zou positieve steun van ir. L.H. 

(Bert) Keijts, het meenemen van basisinform atie (en daarmee d it 

concept) in de on tw ikke ling  van Deltares van belang zijn. 

Economische en natuurbescherm ingsaspecten alleen zijn verm oede

lijk  n ie t voldoende.
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Interessant en van belang voo r de haalbaarheid van het idee is dat 

het onderw erp  wel lee ft bij de huidige vo o rz itte r van de EU (Finland) 

en de komende voorz itte rs (D uits land en Portugal).

O ok andere EU -institu ten, zoals het Europees M ilieuagentschap, 

zien een grotere rol van de EU op d it terrein.

Hij w ijs t er op da t een dergelijk in itia tie f breder is dan de RWS alleen. 

O verleg m et de vo o rz itte r van het IDO N lijk t hem in deze een goede 

zaak. Verder w ijs t hij er op dat overleg m et de ID O N -leden van het 

m inisterie van V R O M  en LNV belangrijk is. U iteraard is op term ijn  

ook overleg m et de andere Noordzeelanden nodig. In d it verband 

w o rd t gewezen op de am bities van de UK, die m et name zijn ver

w oord in de d oo r DEFRA gepubliceerde M arine Bill.

Suggesties voor mogelijke vervolggesprekken
O p de vraag om  suggesties voo r namen van personen waarm ee 

overleg zinvol is w ijs t hij op: G ert Verreet (Europese Commissie). 

E M M A -w erkg roep  (Actie  naar EuroGOOS, Peter Ryder)

Conclusies
De algemene conclusie van het gesprek is:

• Nieuwe Europese regelgeving (M arine Strategy, M aritim e Stra

tegy, INSPIRE) en een aantal Europese ontw ikkelingen (GMES) 

gekoppeld aan ontw ikkelingen binnen bestaande organisaties ais 

OSPAR en HELCOM zullen ook in Nederland vragen om meer 

(politieke) aandacht vo o rd e  zee, in ons geval de Noordzee (en 

de Waddenzee).

• Binnen Nederland is Europa/Brussel de mogelijke drijfveer voor 

veranderingen op hoog am btelijk en politiek niveau.

• De voorstellen in het essay en de notie van een ‘KNMI voo r de 

Noordzee' passen hier goed in en geven Nederland een pro

actieve kans zich op d it gebied te profileren. Het is duidelijk  dat 

er internationaal gezien iets m et de Noordzeeregio m oet en zal 

gebeuren. De rol van Nederland hierin verd ient verduidelijk ing 

en w ellich t een transitie.

• De mogelijke onderbrenging van deze basisinform atie-activite it 

binnen Deltares w o rd t gesteund.

JHS/  120906/260906
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Bijlage 6
De Rijkswaterstaat en een 
geïntegreerd Noordzee beleid, 
een essay 
Prof. dr. Jan H. Stel

Sam envatting van he t rapport:

Stel, J.H., 2005. De R ijksw aterstaat en een 
geïntegreerd Noordzee beleid, een essay. 
R apport voor het RIKZ: 1 -16.

Samenvatting: Een KNMI voorde Noordzee?

Onze planeet w o rd t gedom ineerd d o o r water: drieënzeventig 

procent van het aardoppervlak is ermee bedekt. D it fe it k leu rt al dan 

n iet bewust de perceptie van vele mensen ten aanzien van de zee: 

het is een oppervlak. D it opperv lak hebben we ingedeeld in een 

v ijfta l oceanen, m et daarbinnen zeeën ais de Noordzee. Problemen, 

risico's en onzekerheden bepalen onze visie ten aanzien van de zee. 

De meeste maatregelen die we nemen zijn sectoraal van aard in 

plaats van geïntegreerd o f m ultisectoraal. Meestal zijn het re-actieve, 

korteterm ijnoplossingen. Slechts zelden pro-actieve langeterm ijn- 

oplossingen.

De Nederlandse geschiedenis is nauw verbonden m et de zee en 

hee ft ons veel voorspoed gebracht. De relatie tussen de Nederlander 

en de zee is echter langzamerhand veranderd. Sinds de storm vloed- 

ramp in 1953 hee ft de bescherm ing van ons land tegen overstrom in

gen de hoogste p rio rite it. Ongeveer 70 procent van de Nederlandse 

bevolking lee ft, w e rk t en recreëert onder de zeespiegel. De policen- 

trische D e ltam etropool is het economische ha rt van Nederland, m et 

Schiphol en de havens van Rotterdam  en Am sterdam  ais een cruciaal 

e lem ent binnen een Europees netwerk.

O ndanks de transitie  naar duurzaam heid op het land is duurzaam  

grondsto ffengebru ik  op zee nog ver weg. Er is een visie nodig waarin 

gebru ik, beheer, bescherm ing en ervaring samengaan -  een visie 

waarin we ons zelf w eer ais onderdeel van het systeem beschouwen. 

Nederland stelde in 2 000  een EEZ in de Noordzee vast. H ierdoor 

kreeg ons land binnen het in ternationa le  zeerecht, het recht om  de 

g rondsto ffen  er in op een duurzam e w ijze te exploiteren Het ‘blauwe 

Nederland' is min o f meer anderhalve maal de opperv lakte  van het 

land.

M ariene informatiesystemen
O p mondiaal niveau zijn mariene inform atiesystem en onderdeel 

van m ilieu inform atiesystem en. Het G E O -in itia tie f van de regering- 

Bush b o u w t v o o rt op bestaande systemen, zoals het Global Ocean 

O bserving System (G OO S) en EuroGOOS. Het GEO im p lem enta tie 

plan bestrijk t tien jaren en is op de derde Earth O bservation Sum mit 

(16 februari 2005) in Brussel vastgesteld. Nederland neem t hieraan 

deel.

De im plem entatie  van GOOS v in d t vooral op het regionale niveau 

plaats. In Europa be tre ft d it  organisaties ais: EuroGOOS, M edG O O S, 

Baltic GOOS en Black Sea GOOS. De Tropical A tm osphere Ocean 

A rray (TO G A) van boeien langs de equator in de Stille Oceaan en 

een vergelijkbaar systeem langs de equator in de A tlantische Oceaan 

(PIRATA), zijn ook onderdelen van GOOS. TO G A w o rd t geb ru ik t om  

gegevens te verzamelen vo o rd e  voorspelling van ENSO/EI N iho- 

verschijnselen. Deze voorspellingen hebben, evenals die van andere
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processen in de zee, een g ro o t economisch en maatschappelijk 

belang.

O p Europees niveau kan GMES (G lobal M on ito rin g  fo r  Environment 

and Security) worden gezien ais een Europese bijdrage aan de WSSD 

fo llo w -up , aan het GEO-proces en aan G O O S/EuroG OO S. Het 

GMES-proces is in 2001 begonnen m et een verkenning van de hu i

dige capaciteiten en een inventarisatie van w a t on tbreekt. GMES zal 

in 2008  operationeel zijn. D it betekent da t de EU-lidstaten in to e 

nemende mate geconfronteerd kunnen worden m et richtlijnen en 

regelgeving vanu it de Commissie over het mariene milieu.

EuroGOOS is in 1994 ontstaan ais een associatie van agentschappen 

o f andere organisaties die betrokken zijn bij de u itvoering  en o n tw ik 

keling van de operationele oceanografie binnen Europa. Nederland is 

vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de on tw ikke ling  van 

EuroGOOS.

W at hebben we aan een marien informatiesysteem voor de Noordzee? 

V a n u ite e n  economisch perspectie f varieert de bijdrage van de m en

selijke activ ite iten  op zee aan het BNP van 4 to t  6 procent. Er va lt 

bovendien nog veel te ‘verdienen' aan een betere afstem m ing en 

coörd inatie  van de huidige nationale m on ito ringactiv ite iten . Bij het 

m anagem ent van Large M arine  Ecosystems ais de Noordzee w o rd t 

de ecosysteembenadering toegepast om  verdere te loorgang van 

mariene en kust-ecosystemen te voorkom en. H ie rvoor is een marien 

in form atiesysteem  een cond itio  sine qua non.

Innovatief Nederland
Het rapport N ationa le  b ijdrage aan M on d ia le  M o n ito r in g  (N IM M ) 

u it 1998 behandelde v ijf verknoopte  terreinen voo r m on ito ringac ti

v ite iten : Oceanen, Kust en Delta, Het Land, W eer en Klimaat, en de 

A tm osferische Samenstelling. Het rapport to o n t aan dat Nederland 

veel te bieden heeft. Onze e rvaring van kust, de lta , zeeën en ocea

nen, onze kennis van de land- en bosbouw, onze m eteorologische 

inbreng zijn van wereldklasse. In het N IM M -ra p p o rt worden kosten 

van mariene inform atiesystem en beschouwd ais een prem ie, veel 

m inder dan één pro mille van het BBP da t betaald m oet w orden om  

het risico van onaanvaardbare o f catastrofa le schade doo r overs tro 

mingen drastisch te beperken. Het rappo rt verdween in een lade om 

vervolgens via het G M E S-in itia tie f w eer op de politieke agenda te 

verschijnen. Het K ab inetstandpunt ten aanzien van de Nederlandse 

deelname aan GMES steekt povertjes af tegen de am bitie  van het 

N IM M -ra p p o rt. Nederland rich t zich binnen GMES op de domeinen 

A tm osfeer en W ater. Daadwerkelijke plannen en daadkracht o n t

breken echter.

In het Verenigd Koninkrijk zijn doo r het D epartm ent fo r Environment, 

Food &  Rural A ffa irs  een reeks van scenario en fo rs igh t studies 

gepubliceerd over de gevolgen van zeespiegelstijging. Bovendien
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heeft het land ais komend vo o rz itte r van de EU en de G8 alle kansen 

zich op d it terre in te profileren. W il Nederland zijn positie ten aan

zien van een integraal (in te rna tionaa l) Noordzee beheer en gebru ik 

verzilveren dan is haast geboden. O f wachten we to t w ij w eer regel

geving opgelegd krijgen via nieuwe mariene en m aritiem e Europese 

richtlijnen?

Eigenlijk is er ‘Een KNM I vo o rd e  Noordzee' nodig op regionaal en 

nationaal niveau. H ie rvoor d ien t het bestaande Noordzeeoverleg 

onder le id ing van het m inisterie van Verkeer en W aterstaa t tussen 

de verschillende m inisteries op een hoger niveau te worden getild  

en in een Noordzeekader te worden geplaatst. W a t de nationale 

u itvoering  b e tre ft kan w orden ingespeeld op het R apport W ijffe ls  

(2004 ) over de op rich ting  van een Delta Ins tituu t (he t huidige 

Deltares). A ldus zou d it in s titu u t ook in GEO-, GMES- en EuroGOOS 

verband in een in ternationaal kader w orden geplaatst.
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Het to ta le  proces van de rich tlijn  zie t e ro p  hoofd lijnen ais vo lg t u it:22Bijlage 7
Implementatie traject KRW 20Q3

2004
22 In het W etsvoorstel voor de 
im plem entatie  van de K aderrich tlijn  w ord t 
h ier u itgebre id op ingegaan (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2003-2004, 28 808 nr. 6)

Implementatie in nationale wetgeving 

Rapportage huidige toestand water
D it rapport vo rm t de basis voo r het stroom gebied- 

beheersplan van 2009.

ínhoud: inventarisatie van de bestaande situatie, 

voorlop ige indeling en typering  van waterlicham en, 

beschrijving van de belasting, economische analyse 

van watergebruik en inschatting van haalbaarheid 

van doelen. D it rapport is basis voo r de vervolgstap

pen van de KRW en voo r het te form uleren nationale 

beleid voo r emissies, herstel en inrichting, w a te rkw an

tite ite n  aanvullend nieuw beleid.

2 006  M onitoring
O pzetten en operationeel maken van m eetprogram 

ma's. De metingen geven een totaalbeeld van de 

watertoestand in de stroom gebieddistricten. Eind 

2006 zijn de meetprogramma's gereed en in 2007 

operationeel.

2007  Overzicht belangrijkste onderwerpen
O verzicht van de problemen die Nederland m oet 

aanpakken en op w elk podium  da t het beste kan 

gebeuren (Europa, internationaal stroomgebied, 

nationaal o f regionaal). De notitie is ook agenderend 

voo r het gesprek m et maatschappelijke groeperingen.

2 008  Eerste Concept stroomgebiedbeheersplan
De verp lichting een jaar van tevoren een concept 

gereed te hebben laat ten minste een jaar de tijd 

voo r publieke consultatie en discussie m et de Tweede 

Kamer over het concept-stroomgebiedbeheersplan.

2 009  Vaststellen eerste stroomgebiedbeheersplan
In het eerste stroomgebiedbeheersplan v ind t de fo r

mele vaststelling plaats van waterlicham en, referen- 

tietoestanden, doelen en maatregelen. Ais Nederland 

het behalen van doelen w il faseren o f lagere doelen 

wil hanteren, m oet het stroomgebiedbeheersplan daar 

een duidelijke m otivering voorgeven.
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2015 Realiseren doelen
(en volgende stroomgebiedbeheersplan)
In principe m oet de goede ecologische en chemische 

toestand van de wateren in 2015 gerealiseerd zijn. 

Ais d it niet haalbaar is, m oet Nederland da t vooraf 

aangeven. De Kaderrichtlijn W ate r b iedt de m ogelijk

heid om  de doelen gefaseerd to t stand te brengen, 

in periodes van zes jaar.

2021 Einde eerste fasering
(en volgende stroomgebiedbeheersplan)

2027 Einde fasering
(en volgende stroomgebiedbeheersplan)

Pragmatische Im plem entatie  Europese Kaderrichtlijn W ater 

in Nederland: van beelden naar betekenis, 23 april 2004.
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Bijlage 8
Seawatch Europe 1990 - 1995

SEAWATCH Europe was a five year SEAWATCH R&D programm e 

fo r  operational marine m onitoring. It represented the core o f 

SEAWATCH from  w hich m ost o f the SEAWATCH deve lopm ent 

was in itiated. Several partners con tribu ted  to  SEAWATCH Europe. 

The private sector was represented by Statoil, Norsk Hydro, Conoco, 

Norske Shell, OCN Netherlands, O CEANOR and various insurance 

companies. Public sector sponsors were the Norwegian Research 

Council, the  Industry Deve lopm ent Fund, the State Pollution Control 

A u th o rity  and the Swedish M eteoro logica l and Hydrographic 

Institute.

This pro ject was the founda tion  fo r  the Seawatch projects in 

the M editerranean countries, Latin Am erica and Asia.
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Bijlage 9
Nederland en UNES
CO's Intergovernmental 
Oceanographic Commission, 
IOC

Inleiding
De In tergovernm enta l Oceanographic Commission van UNESCO is 

in 1960 opgerich t, m et ais doei: "p ro m o ting  marine scientific inves

tiga tions and related ocean services, w ith  a v iew  to  learning more 

about the nature and resources o f the oceans".

A nno 2 006  le id t de IOC naast de eerdergenoem de activ ite iten  

de m ondiale on tw ikke ling  van het Global Ocean O bserving System, 

GOOS. De on tw ikke ling  hiervan is het gevolg van de politieke afspra

ken gem aakt tijdens UNCED in 1992 en WSSD in 2002, en v ind t 

plaats in samenwerking m et de W orld  M eteoro logical Organisation, 

W M O . GOOS b e tre ft de open oceaan en de Exclusieve Economische 

Zone o fw e l Coastal GOOS.

De activ ite iten  van de IOC richten zich op Ocean Sciences, Ocean 

Services ais data- en in form atieu itw isse ling  en karteringen en O pera

tiona l Oceanography. Het begrip operationele oceanografie is breder 

dan de huidige beheerstaken van de R ijkswaterstaat.

Nederland en de IOC

De Nederlandse betrokkenheid bij de IOC kent zijn ups en downs, 

die samenhangen m et de nationale on tw ikke lingen  in de organisatie 

van het fundam enteel en toepassingsgericht oceanografisch onder

zoek. In de jaren zestig en zeventig was Nederland, en vooral het 

koninklijke N IO Z, zeer actie f in de IOC. Een en ander hing samen 

m et gro te  onderzoekpro jecten die in het Caraïbisch gebied werden 

uitgevoerd. Nederland was dan ook nauw betrokken bij de op rich 

tin g  van IOCARIBE, een regionale organisatie van de IOC in het 

Caraïbisch gebied.

De form ele  verantw oorde lijkhe id  voo r IOC aangelegenheden berust 

sinds de op rich ting  ervan bij het M in is terie  van O CW . In de periode 

dat er een M in is terie  van W etenschapsbeleid was (jaren zeventig en 

tach tig ) lag de verantw oorde lijkhe id  bij d it  n ieuwe coördinerende 

ministerie. Na de ophe ffin g  ervan g ing de verantw oorde lijkhe id  weer 

te rug  naar O CW . O p d it m om ent is O C W  form eel veran tw oorde lijk  

voo r IO C-taken. De belangstelling e rvoo r is echter zeer gering. D it 

hee ft e rtoe geleid da t Nederland in fe ite  nog nauwelijks betrokken 

is bij het w erk van de IOC. Dat is mijns inziens een omissie.

Het toenm alige m inisterie van W etenschapsbeleid heeft het oceano

grafisch onderzoek in Nederland in hoge mate gestimuleerd. Het was 

toen ook zeer actie f in de IOC. De stim ulering van het zeeonderzoek 

kwam to t u iting in de oprich ting  van de Nederlandse Raad voor het 

Zeeonderzoek in 1979 bij de KNAW. Na de succesvolle u itvoering van 

het Snellius-ll programma werden de activite iten binnen N W O  over

genomen door de Stichting Onderzoek der Zee (1988-1994). M e t 

de overgang van de activite iten en middelen van de NRZ naar NW O, 

werd ook de daadwerkelijke coördinatie van de (financiële) inbreng 

van het Nederlandse zeeonderzoek in de IOC bij N W O  onderge

bracht. Het m inisterie bleef echter form eel verantwoordelijk. Een 

en ander werd gestalte gegeven door inhoudelijk overleg tussen het
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ministerie en de SOZ over de ontw ikkelingen binnen de IOC en de 

inbreng tijdens Algemene Vergaderingen. Nederland was zeer actie f 

in deze periode en had grote invloed bij de ontw ikke ling  van de 

operationele oceanografie binnen de IOC (en W M O ). Reorganisaties 

(ophe ffing  SOZ), veranderende priorite iten , bezuinigingen enz. heb

ben ertoe geleid dat de huidige Nederlandse inbreng in de IOC zeer 

gering is.

O p interm inisterieel niveau werd de Raad van Advies voo r het Zee- 

onderzoek (RAZ) opgerich t, da t zich rich tte  op het brede spectrum  

van het zeeonderzoek. SOZ en RAZ werden echter in het m idden 

van de ja ren  negentig opgeheven o f gingen op in grotere organisa

torische eenheden. De huidige plannen om  te komen to te e n  MTI 

voo r Kust- en Zeeonderzoek zijn in hoge mate identiek aan de toen 

malige o rgan isatiestructuur van het Nederlandse zee- (en kust) 

onderzoek.

Nationale coördinatie lOC-inbreng 1 9 8 5 -1 9 9 5 /2 0 0 0
In de genoem de periode vonden de Algem ene Vergaderingen van 

de IOC om  de tw ee jaa r plaats en duurden de vergaderingen gem id

deld drie weken. H et was gebru ike lijk  da t de SOZ in overleg m et 

O C W  een delegatie samenstelde en dat er een instructie  werd 

opgesteld. Gezien de duur van de vergadering wisselde de delegatie 

a fhankelijk  van de agenda, van samenstelling. G ew oonlijk  was de 

vo o rz itte r van de SOZ o f een vertegenw oord iger van het m inisterie 

delegatieleider. Van hem o f haar werd verw acht dat hij o f zij gedu

rende de gehele vergadering aanwezig was. De d irecteuren van 

NIOZ, N IO O  en SOZ vorm den ook deel van de delegatie. A lle 

kosten werden gedragen doo r de SOZ, evenals alle kosten voo r de 

andere activ ite iten van de IOC (GOOS, Capacity Building, Law o f 

the  Sea). O ok vond er over de operationele aspecten van GOOS 

afstem m ing m et het RIKZ en het KNM I plaats. Laatstgenoemde 

organisatie was overigens nauw betrokken bij het w erk van de SOZ. 

D oo reen  aantal reorganisaties binnen O C W  en N W O , waarb ij de 

laatstgenoem de organisatie ais toen algemeen gebru ike lijk  zich 

concentreerde op ‘kerntaken', is de belangstelling voo r de IOC 

verdwenen, evenals de coördinerende rol van NW O.

IOC en de Operationele Oceanografie
De IOC heeft, samen m et W M O , een belangrijke rol gespeeld bij 

de voorbere id ingen van UNCED, w a a rd e  op rich ting  van GOOS 

werd beple it om  een duurzaam  beheer en gebru ik  van de oceanen 

oceanische ruim te m ogelijk te maken.

EuroGOOS is de Europese regionale s truc tuu r voo r GOOS, hoewel 

het n iet is ontstaan d oo r de activ ite iten  van de IO C, om dat het een 

consortium  van agencies is in plaats van een gouvernem ente le o rga

nisatie. Binnen EuroGOOS speelt Nederland, en vooral in de begin

fase, een belangrijke rol. EuroGOOS werd in 1994 opgericht.

JHS/300106
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Bijlage 10
Lijst van gebruikte acroniemen

AGI Specialistische dienst voo r G eo-ln form atie  en 

com m unicatie technologie

AW T Adviesraad voo r het Wetenschaps- en 

Technologiebeleid

BEON Beleidsgericht Ecologisch Onderzoek

BOOS Baltic Operational Oceanographic System

DEFRA Departm ent fo r Environment, Food and Rural Affa irs 

(UK)

EAP Environment Action Programme

EDIOS European D irectory o f the O cean-observing System

EEA European environm ent Agency

EEZ Exclusieve Economische Zone

EMS European M arine Strategy

ESA European Space Agency

EU Europese Unie

EuroGOOS European Global Ocean Observing System

EUREKA Pan-European netw ork fo r m arket-oriented, 

industrial R&D

EUROMAR European marine science and technology netw ork

EZ M inisterie van Economische Zaken

GENACS GMES Europeanwide N etw ork Assistance and 

Coordination

GEO Ad hoc Group on Earth Observations

GEOSS Global Earth Observation System o f Systems

GMES Global M on ito ring  fo r  Environment and Security

GOOS Global Ocean Observing System

HELCOM Helsinki Commission (Baltic M arine Environment 

protection Commission)

IBN Integraal Beheersplan Noordzee 2015

ICES International Council fo r  the Exploration o f the Seas

ICONA Interdepartem entale Coördinatiecommissie voor 

Noordzee-aangelegenheden

IDON Interdepartementaal Directeurenoverleg Noordzee

IMARES Institute fo r M arine Resources &  Ecosystem Studies

INSPIRE Infrastructure fo r Spatial Inform ation

IOC Intergovernm ental Oceanographic Commission 

(UNESCO)

KNAW Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

KNMI Koninklijk Nederlands M eteorologisch Instituut

KRM Kaderrichtlijn M ariene M ilieu

KRW Kaderrichtlijn W ater

LNV M inisterie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

MARIS M arine Inform ation Service

MARPOL International Convention fo r the Prevention o f M arine 

Pollution from  Ships

MCS M arine Core Services (GMES)

MFS M on ito ring  and Forecasting Center (GMES/MCS)

MER M ilieu e ffect rapportage

MERSEA Marine Environment and Security fo r the European Area

M O O N M editerranean O perational Oceanography Netw ork
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MTI M aatschappelijk Top instituut
NCOF National Centre fo r Ocean Forecasting

N IM M N ationa le  b ijdrage aan M on d ia le  M o n ito r in g

NIOZ Koninklijk Nederlands Instituu t voo r O nderzoek 
der Zee

N IO O -C E M O Centrum  voor Estuarien en M arien Onderzoek

NODC Nationaal Oceanografisch Data Centrum

NOOS North W est Shelf O perational Oceanographic System

NRZ Nederlandse Raad voo r het Zee-onderzoek

N W O Nederlandse Organisatie voo rw e tenschappe lijk  

O nderzoek
O C W M inisterie van O nderw ijs, C u ltuur en Wetenschappen

OSPAR Oslo-Parijs Conventie vo o rd e  bescherming van het 

mariene milieu van de Noordoost Atlantische Oceaan

RAZ Raad van Advies voo r het Zeeonderzoek

RIKZ Rijksinstituut voo r Kust en Zee

RIVO Rijksinstituut voo r Visserijonderzoek

RIZA Rijksinstituut voo r Integraal Zoetwaterbeheer en 

A fva lwaterbehandeling

RM NO Raad voo r ruim telijk, m ilieu- en natuuronderzoek
RWS Rijkswaterstaat

SST Stichting Toekomstbeeld der Techniek

TNO Nederlandse Organisatie voo r toegepast-natuurwe- 

tenschappelijk onderzoek
VenW M inisterie van Verkeer en W aterstaat

VN Verenigde Naties

VOS Voluntary O bserving Ship

V R O M M inisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke O rdening 

en het M ilieu

W L W aterloopkund ig  Laboratorium

W M O W orld  M eteorological organisation

WSSD W orld  Sum m it on Sustainable Development

XBT Expendable Bathytherm ograph
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Bijlage 11
CV Prof. Dr. Jan H. Stel

Jan H. Stel (*1 9 4 7 )
Studeerde geologie en paleonto logie aan de universite iten van 

Groningen en Leiden. Promoveerde in 1987 aan de universite it van 

Groningen op een palenbiologisch onderwerp. Doceerde korte tijd  

aan de universite iten van Groningen en M ünste r in Duitsland.

Van 1979 to t  2 0 0 0  in diverse functies betrokken bij de on tw ikke ling  

van het nationaal oceanografisch onderzoek, de in ternationale p ro fi

lering ervan en bij vele Europese ontw ikke lingen op d it  wetenschaps

gebied.

Organiseerde op nationaal niveau de tw eede Snellius-expeditie 

(1982-1987), de eerste EUR O M AR -techno logiem arkt (1988), de 

eerste A n ta rctica-exped itie  (1991 /1992) en het Indische Oceaan- 

program m a (1990-1995).

O ntw ikke lde  binnen de European Science Foundation een Europees 

C onsortium  vo o rd e  deelname aan het Ocean D rilling  Program en 

bekleedde vele functies binnen de In tergovernm ental O ceanographic 

Commission (IO C ) van UNESCO. W as nauw betrokken bij de o n t

w ikke ling  van nieuwe Europese in itia tieven ais M AST, EUREKA/ 

EU R O M AR en EuroGOOS.

O ntw ikke lde  het concept van ‘ Partners in Science' ais mechanisme 

voor kennisoverdracht naar ontw ikke lingslanden. Is sinds 1992 nauw 

betrokken bij de transitie  van fundam enteel w etenschappelijk onder

zoek naarde  operationele oceanografie op Europees en in te rn a tio 

naal niveau. G rondlegger van het Nederlandse Antarctische onder

zoekprogram m a.

Sinds 2 0 0 0  hoogleraar, in dee ltijd , Oceanische Ruimte en M enselijke 

A c tiv ite it aan de U niversite it M aastrich t en sinds 2 006  eveneens 

hoogleraar Duurzaam  Gebruik van de Oceanische Ruimte aan de 

Open U niversite it in Pleerlen.

Publiceerde ruim  125 wetenschappelijke en popula ir wetenschappe

lijke publicaties, w aaronder v ie r boeken. M aakte  drie TV -docum en- 

taires en tw ee prom otiefilm s.

Recente activ ite iten: deelname aan een aantal EU-projecten ais 

PlarmoniCOP, N eW ateren  MARBEF over social learning, transitie 

m anagem ent en marine biodiversite it. In itia to r van Nederlands deel

name aan het In ternationale  Pooljaar.

W erk t ais consultant op het terrein van strategische beleidsadvisering. 

Sinds 1998 betrokken bij de prom otie van de Nederlandse kennis en 

kunde op het terre in  van het duurzam e gebru ik van de Exclusieve 

Economische Zone en is sinds 2007 adviseur van ARGOSS, gespecia

liseerd in mariene in fo rm atie  v o o rd e  o ffshore  industrie, in 

Marknesse.
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Bijlage 12
Summary

River water is tem porarily on loan from the 
ocean

Valuing the Ocean, 2000

O u r p lanet is dom inated by water: seventy-three percent o f the 

surface o f the  earth is covered by it. This fa c t may even unconsci

ously co lour ou r perception o f the sea: it  is a surface. Space exp lora

tion  has changed ou r perception o f the Earth dram atically. The pic

tures from  the M oon  (1969) strik ing ly  marked th is tu rn ing  po in t in 

ou r view. Today, scientists see the Earth as a com plex system in 

w hich atmosphere, land, water, ice and life in te ract in com plex ways 

at various spatial and timescales. Ocean space contains 97%  o f 

ou r planet's water. It is the  flyw hee l o f the  clim ate system due to  its 

immense capacity to  store heat. The N orth  Sea System comprises 

the N orth  Sea as we know it  geographically and the drainage basins 

o f the rivers flo w in g  in to  it, as well as all human activities in these 

areas. The N orth  Sea ecosystem specifically concerns the marine 

environm ent including the coastline.

A  num ber o f im p o rta n t developm ents are curren tly  tak ing  place at 

the European level w hich w ill influence national sustainable manage

m ent and exp lo ita tion  o f the N orth  Sea. These developm ents are: 

the W ate r Framework D irective fo r  river basins and the coast, the 

proposed In frastructure  fo r  Spatial In fo rm ation  D irective (INSPIRE) 

w ith  regard to  the exchange o f geo-da ta  and in fo rm ation  (including 

marine data and in fo rm a tion ), the deve lopm ent o f the Global 

M o n ito rin g  fo r  Environm ent and Security (GMES), the proposed 

M arine Strategy D irective, the  Green Book on a European M aritim e  

Policy and its EU-wide stakeholders consu lta tion , and the role o f 

EuroGOOS in these developments.

Given the 'w e ig h t' o f the preparatory com m ittee o f the  Green Book 

on a European M aritim e  Policy, one could conclude th a t sustainable 

use o f the European seas, o r the European Exclusive Economic Zones 

(EEZs), is a p rio rity  w ith in  the Commission. The European M arine 

Strategy and its related Fram ework D irective can be seen as the 

environm enta l part o f a new governance system o f the Commission 

fo ra  sustainable use and stewardship o f the European EEZs.

GMES is the m ost im p o rta n t European con tribu tion  to  the nine 

societal objectives o f g lobal m on ito ring  o f the Earth System w ith in  

the GEOSS-process. GMES acts as the European link between 

national m on ito ring  and the global aspects o f the problems involved, 

such as clim ate change and non-sustainable use o f the resources o f 

the marine domain. EuroGOOS has taken the lead in the deve lop

m ent o f the marine com ponent o f GMES. From an operational 

perspective, EuroGOOS and the In ternational Council fo r  the 

Exploration o f the Sea, ICES, are jo in tly  developing quarte rly  ana ly

ses o f ecological trends as well as the status o f the N orth  Sea. This 

e ffo r t  makes it  possible to  bridge the gap between real-tim e ocea

nography and OSPAR's Q u a lity  Status Reports in a pragm atic way. 

From the s ta rt o f EuroGOOS, the Netherlands has played an active 

role in th is organisation, w hich facilitates a transition  tow ards an 

operational oceanographic service sector in and outside Europe.
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A  num ber o f developm ents are tak ing  place in the Netherlands 

today th a t lead to  a more e ffec tive  c lustering o f the  know ledge and 

know -how  in the marine sector. These involve the new institu te  

DELTARES -  a com bination o f G eo-D e lft, D e lft Hydraulics and parts 

o f TN O  and specialised services o f the Dutch D irectorate General 

fo r  Public W orks and W ate r M anagem ent (R ijkswaterstaat, RWS) -  

.W ageningen IMARES, the national Research program m e fo r  M arine 

and Coastal Research o f the Netherlands O rganisation fo r  Scientific 

Research, and the notion o f ‘A  KNMI fo r  the N orth  Sea' (An ‘Ocean 

W eather' Forecast O ffice  fo r  the N orth  Sea). The firs t three national 

developm ents are described in C hapter 4 o f th is report. The notion 

o f A  KNM I fo r  the N orth  Sea' was pa rt o f a consultation under the 

a u tho rity  o f the RWS National Institu te  fo r  Coastal and M arine 

M anagem ent, RIKZ. A  b ind ing e lem ent is the need to  strive fo r  a 

more integrated approach, o ra  system approach, o f the N orth  Sea 

and the Dutch delta. W ith in  the N orth  Sea System, social aspects as 

well as physical, ecological and technologica l ones, play an im por

ta n t in tegra ting role.

In terview s w ith  key players in the fie ld lead to  the fo llo w in g  

conclusions:

• A t the mid to  high policy-m aking level, the Netherlands is in

creasingly involved in efforts o f the Commission w ith  regard to 

a sustainable use and m anagem ent o f the European seas, the 

European ocean space and the European EEZs. However, the 

interest am ong politicians is m inimal.

• A t the governm ental level a num ber o f im portan t European 

networks is maintained. These networks are crucial fo r  the 

developm ent o f the notion o f ‘A  KNMI fo r  the North Sea'.

•  A  rich variety o f expertise is available in the Netherlands, but 

a national strategy is lacking.

• The reorganisation o f the Rijkswaterstaat has increased transpa

rency, but has also resulted in the loss o f know -how . This co in

cided w ith  new ly unfo ld ing European developments th a t w ill set 

national policy priorities.

• There is a need fo r a transition o f national and regional steward

ship o f the North Sea System. This transition a t least demands 

an im proved in form ation and knowledge m anagem ent o f the 

system. Presently fragm enta tion  is taking place a t both levels.

• Application o f an ecosystem approach is only in its infancy and 

fits well in a transition path towards sustainable use o f the North 

Sea System.

• There is w ide support o f the notion o f ‘A  KNMI fo r  the North 

Sea'. However, because o f the current absence o f Dutch political 

interest in North Sea marine affairs, im plem entation w ill mainly 

be stipulated by new rules and regulations (W FD, MSD, European 

M aritim e Policy Green Book, GMES, INSPIRE, etc.) from  Brussels 

w ith  regard to  the European seas.
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The Greek marine in fo rm a tion  and m anagem ent system Poseidon is 

described in C hapter 6.

In C hapter 7 tw o  recom m endations are form ula ted. W h ile  the firs t 

one is described in more deta il, the  second one is not because the 

issues involved are beyond the scope o f this report. The recom m en

dations are:

1. The deve lopm ent and im p lem enta tion  o f  the no tion  fo r ‘A K N M I 

fo r the N orth  Sea' shou ld  be p u t in to  the hands o f  DELTARES, 

w ith  regards to  the fu rthe r design o f  th is no tion, w h ile  its p o lic y 

m aking aspects should be in  the hands o f  the n e w ly  established  

na tiona l W ater Services. This recommendation is m ainly m o

tivated by the specific Dutch expertise, new binding rules and 

regulations from  Brussels w ith  regard to  a sustainable use and 

managem ent o f the marine environm ent, and the clustering o f 

marine knowledge and know -how  in the Netherlands. It is propo

sed th a t a t a policy-m aking level the IDON (an interdepartm ental 

co-ord inating body fo r North Sea affairs chaired by the M in istry 

o f Transport, Public W orks and W ater M anagem ent) w ill be asked 

to  direct the ongoing developm ent and im plem entation o f the 

concept w ith in  DELTARES and a t the interdepartm ental policy 

level.

2. Establish a high level (strategic) body fo r  marine po licy-m aking  

a t a na tiona l level. This discussion shou ld  be organised w ith  

o ther m a jo r actors, such as N W O  and Wagen ingen-IMARES.
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Een KNMI voor de 
Noordzee

Nederland is van oudsher nauw verbonden met de zee.
De Noordzee heeft invloed op ons leven. W e beschermen er 
ons ertegen. W e benutten de zee, met activiteiten ais scheep
vaart, visserij en gas- en oliewinning. W e recreëren er. En het 
zeewater beïnvloedt het klimaat.

O m  aan al die veranderingen  he t h o o fd  te b ieden is een 

m arien kennis- en in fo rm atiesysteem  nod ig  v o o r een d u u r

zaam beheer en ge b ru ik  van b ijvoo rbee ld  de N oordzee. De tijd  

is rijp d a t N ederland op d it  gebied haar kansen g r ijp t en inves

te ringen  ve rz ilve rt. M e t een concep t d a t w e  een 'K N M I vo o r 

de N oordzee ' noem en. D a t m o e t alle in fo rm a tie  ove r de 's taa t' 

van de zee en oceaan verzam elen en voorspe llen. V erge lijkbaar 

m e t w a t h e t K N M I d o e t v o o r he t w eer: op na tionaa l niveau en 

b innen een Europese en in te rna tiona le  s truc tu u r he t onderste 

deel van de a tm osfee r begrijpen  en voorspe llen .

In ons land is veel kennis o ve r w ater, w e  zijn w e re ldw ijd  

verm aard om  de expertise op d it  gebied. H e t is zaak d a t d it  zo 

b lijft. H ie rvo o r is visie en d u rf nod ig . Er m oeten  investeringen 

w o rde n  gedaan. De zee is im m ers van g ro o t be lang v o o r ons. 

Bovendien on tstaan  in Brussel allerlei regels en w e tte n  vo o r 

de Europese zeeën. O o k  v o o r de N oordzee, onze Noordzee.

OPERATIONEEL GEBRUIK
Dagelijks beheer N oordzee 

C a lam ite iten  

In fo rm a tie  naar burgers 

O ffsho re , scheepvaart 

Toestand van de zee

BELANGHEBBENDEN
RW S -beheerder

D G W -bele id

ID O N

K enn ison tw ikke ling

DRAAGVLAK VIA
RWS

D G W

DGTL

N W O

Kenn is institu tenINFORMATIEVOORZIENING  
DOOR KNMI
RWS

GMES /  INSPIRE

N oordzee loke t

N O D C

E uroG O O S /N O O S

Derden

NOODZAAK TEN BEHOEVE VAN
EU -rege lgeving  (EMS, EMP)

R egionalisering

K lim aa tve randering

H arm onisatie

S tandaardisatie
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Vanuit de ruimte gezien is de aarde een blauwe planeet.
Geen wonder, want bijna driekwart van het aardoppervlak 
bestaat uit water. Al die oceanen en zeeën zijn echter meer 
dan een oppervlak. Samen met de atmosfeer, de landmassa's, 
het leven, de menselijke activiteiten vormt het water onder
deel van een complex systeem: het Systeem Aarde. Van al het 
water op aarde maakt 97 procent deel uit van de oceanische 
ruimte. Deze oceanen zijn het vliegwiel van het klimaats- 
systeem, vanwege de grote capaciteit om warmte op te slaan.

KENNIS- EN INFORMATIESYSTEEM
Kennis van de zee is v o o r N ederland van g ro o t be lang, gezien 

de d irecte  lig g in g  aan zee. Zeker nu alles erop w ijs t d a t het 

k lim aa t ve ran d e rt en de zeespiegel stijg t. In N ederland bestaat 

veel gedeta illeerde kennis en kunde ove r w ater, zee, kust en 

delta . A lleen is d ie to t  dusver versn ipperd o ve r verscheidene 

organisaties. D aarom  h e e ft de overhe id  besloten deze deskun

d ighe id  te  bundelen. Deltares v o o r w a te r en onderg rond ,

Imares in W agen ingen  v o o r strategisch en m arien ecologisch 

onderzoek en he t na tionaa l O n derzoekp rog ram m a v o o r Zee 

en Kust van de N ederlandse O rgan isa tie  v o o rw e te n s c h a p p e lijk  

O nderzoek  zijn  de be langrijkste  in itia tieven .

V oorts  is er he t idee om een v irtuee l ‘K N M I v o o r de N oordzee ' 

te  vo rm en . H e t begrip  K N M I is h ier g e b ru ik t ais m e ta fo o r v o o r 

een ge ïntegreerd  in fo rm atiesysteem  v o o r een duurzaam  beheer 

en geb ru ik  van de N oordzee en te r onders teun ing  van het 

beleid. Im m ers ove r de onderste  lagen van de a tm osfee r w o r

den dagelijkse a lle rhande gegevens verzam eld . O p  w e re ldw ijd , 

regionaal en op na tionaa l niveau. Iets dergelijks zou ook 

m oeten  gebeuren m e t de bovenste  lagen van de oceanen en 

ond iepe  kustzeeën.

De v o rm in g  van he t K N M I v o o r de N oordzee kan helpen om 

de kw etsbare  en ove rs trom ingsgevoe lige  N ederlandse de lta  

ook in de to e ko m s t bew oonbaa r te  houden. H e t kan b ijd ragen 

aan innova tieve  oplossingen v o o r de gevo lgen  van k lim a a t

verandering , zoals s tijg ing  van de zeespiegel en extrem ere 

neerslag. O o k  m o e t he t de N ederlandse kennis o ve r m ariene 

w a te rbehee r in te rna tionaa l toe ga n ke lijk  m aken en versterken. 

De o n tw ik k e lin g  van ‘een K N M I v o o r de N oordzee ' ve rs te 

v ig t ook de reg iona le , Europese en in te rna tiona le  positie  van 

N ederland ais w a te rland . En o p e n t n ieuw e perspectieven vo o r 

he t bedrijfs leven.

DE NOORDZEE, EEN MARIEN SYSTEEM
De N oordzee lig t tussen zeven sterk geïndustria liseerde landen 

en is een van de m eest in tensie f geb ru ik te  zeeën te r w ere ld.

De m enselijke a c tiv ite it is g roo t. Naast scheepvaart en visserij is 

er o lie - en gasw inn ing , w in n in g  van zand en g rind , aanleg van 

kabels en le id ingen, opslag van slib en lozing. O o k  w o rd t de 

zee g e b ru ik t v o o r defensie, recreatie, w indene rg ie  en aqua- 

cu ltuur. H e t m ariene m ilieu d ra a g t in hoge m ate  bij aan de eco

nom ische w e lvaart. Tege lijkertijd  v o rm t de zee een bedre ig ing  

en ju is t de strijd  tegen  he t w a te r  h ee ft N ederland in te rna tionaa l 

naam en faam  opgeleverd .

De N oordzee is een m arien systeem d a t om  m eer v ra a g t dan 

na tionaa l beheer. Er is behoe fte  aan een m eer in tegra le  aanpak 

van de N oordzee, o f beter: van he t ‘Systeem N oordzee ' da t 

oo k  de s troom gebieden van naar de N oordzee s trom ende 

rivieren o m v a t en de m enselijke a c tiv ite iten  in d a t gebied. 

N ederland k r ijg t nam elijk  m eer en m eer te  m aken m et 

Europese rege lgev ing  en beleid rond he t duurzaam  gebru ik  

en beheer van de Europese zeeën, de oceanische ru im te  en 

de exclusieve econom ische zone op zee (EEZ).

EUROPESE INVLOED
De b e s lu itvo rm ing  in Europees verband is steeds nad rukke lijke r 

van inv loed op na tionaa l n iveau. O o k  daarom  is h e t goed een 

na tiona le  regie te  hebben ove r de expertise in ons land en te 

kunnen beschikken ove r een verbe te rd  in fo rm a tie - en kenn is

m anagem ent.

De K aderrich tlijn  W a te r v o o r s troom geb ieden  van riv ieren en 

de kustgeb ieden van de zee is een voorbee ld  van een Europese 

o n tw ikke lin g . De n ieuw e Kaderrich tlijn  v o o r he t M ariene  

M ilie u , he t G roenboek Europees M aritie m  bele id, h e t G lobal 

M o n ito r in g  fo r  E nv ironm ent and Security (GMES) en de 

INSPIRE-richtlijn kom en er aan. D a t h e e ft u ite raard gevo lgen 

v o o r h e t na tiona le  beheer en geb ru ik  van de Noordzee.

INSPIRE staat v o o r In fras truc tu re  fo r  Spatial In fo rm a tion  in 

Europe. Een Europees in it ia tie f om  de bestaande geografische 

datasets in de versch illende EU -lidsta ten be te r op e lkaar a f te 

stem m en.

O p  m ondiaa l niveau zijn er m ariene in fo rm atiesystem en , ais 

onderdee l van m ilie u -in fo rm a tie u itw isse lin g . Een voo rbee ld  is 

h e t G lobal O cean O bse rv ing  System, G O O S. De Europese tak  

is EuroG O OS, w a a r N ederland van m eet a f aan nauw  bij 

be trokken  is geweest. H e t R ijks ins tituu t v o o r Kust en Zee, he t 

K N M I en de Nederlandse O rgan isa tie  v o o rw e te n s c h a p p e lijk  

O nderzoek  N W O  w aren  m ede-oprich te rs.

GMES is een Europese b ijd rage  aan de w e re ldw ijd e  m o n ito r in g  

van he t ‘Systeem A arde '. In 2 008  zal d it  p rog ram m a o p e ra tio 

neel m e t een aantal ke rnac tiv ite iten . H e t m ariene m ilieu is een 

van de be langrijkste . O o k  h ie ru it v loe ien Europese vo o rsch rif

ten  en ve rp lich tingen  vo o rt, m aar h e t b ied t oo k  kansen.

BUNDELING NODIG
K ortom , de N oordzee is van g ro te  econom ische betekenis vo o r 

ons land ais handelsnatie . W e benu tten  de zee op ta i van 

m anieren. M e t scheepvaart, visserij, d e lfs to ffe n w in n in g  en het 

opw ekken  van w indenerg ie . M a a r de Noordzee is m eer dan 

een econom ische factor.

H e t gebied is onderdee l van een veel g ro te r com plex en v o rm t 

een ecosysteem . H e t v ra a g t om  een duurzaam  geb ru ik  en 

beheer, oo k  al o m d a t Europese w e tg e v in g  en rich tlijnen  da t 

steeds m eer vereisen. D o o r h e t Brusselse beleid ve rsch u ift he t 

beheer van na tionaa l naar Europees niveau. D a t vere is t w ee r 

een verbe te rd  in fo rm a tie - en kenn ism anagem ent in ons land.

Daarom  is een in tegra le  aanpak gew enst en een bunde ling  

n od ig  van alle hoogw aa rd ige  N ederlandse expertise op he t 

gebied van w ater, zee, kust en delta.

OP NAAR EEN KNMI VAN DE NOORDZEE!


