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Managementsamenvatting
In een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat – Z&D, WVL en CIV – en KNMI is een
verkenning uitgevoerd naar de informatievoorzieningsopgave op de Noordzee voor de
komende decennia. De verkenning is uitgevoerd met steun van Kustwacht, Lucht
Verkeersleiding Nederland (LVNL), Havenbedrijven Rotterdam, Amsterdam, Groningen
Sea Ports, Nautische Beheer Schelde en de Hydrografische dienst.
Bij de verkenning is de wettelijke basis in beeld gebracht waarin Rijkswaterstaat,
Kustwacht, LVNL en KNMI de monitoringtaken uitvoeren en de dienstverlening uitvoeren
op het Nederlandse deel van de Noordzee. Voor de ecologische en
waterkwaliteitsmonitoring zijn met name de Kaderrichtlijn Marien en de mariene
strategie leidend. In de Nederlandse wetgeving is – gelieerd aan de internationale
verdragen – de scheepvaartverkeerswet leidend voor de maritieme dienstverlening van
Kustwacht, Rijkswaterstaat en KNMI op de Noordzee. Tevens zijn de Waterwet en het
waterbesluit voor de waterkwantiteitsberichtgeving, de Luchtvaartwet voor de
luchtverkeersleiding en de Mijnbouwwet voor meteorologische berichtgeving bepalend
voor de dienstverlening door LVNL, KNMI en Rijkswaterstaat op het NCP.
De Wet Windenergie op Zee en daaraan gekoppeld de Structuurvisie Windenergie op
Zee vormen enerzijds de randvoorwaarden en effecten van de ontwikkelingen op de
Noordzee ten aanzien van de realisatie van windparken op zee. Anderzijds worden hier
ook de vertrekpunten geduid bij die ontwikkelingen te weten:
• Economisch gebruik van de Noordzee is van prioritair nationaal belang.
• Efficiënt en veilig gebruik van de Noordzee in evenwicht met het mariene
ecosysteem.
De geschetste wetgeving en beleid is de basis voor de monitoring en dienstverlening
op het NCP en meer specifiek:
• Scheepvaart verkeersbegeleiding en scheepvaart verkeersmanagement door de
Kustwacht en in de aanloopgebieden tot de havens door de havenbedrijven;
• Luchtvaart verkeersbegeleiding door LVNL;
• Search and Rescue (SAR) activiteiten en afhandeling van incidenten en calamiteiten
onder aansturing van Kustwacht;
• De meteorologische berichtgeving door KNMI aan een diversiteit aan stakeholders en
als een essentieel element voor lucht– en scheepvaart-verkeersbegeleiding en SAR;
• De waterveiligheidsberichtgeving met behulp van het Landelijk Meetnet Water
(LMW) van Rijkswaterstaat ter beveiliging van Nederland tegen hoogwater nu en in
de toekomst (tgv klimaatverandering);
• De berichtgeving over de waterkwantiteit m.b.v. LMW aan diverse stakeholders en
ter ondersteuning van scheepvaartverkeersbegeleiding en SAR.
• De ecologische en waterkwaliteitsmonitoring zoals geduid in het
monitoringprogramma in de Mariene Strategie.
Voor de uitvoering van deze monitoring en dienstverlening zijn door RWS, LVNL en
KNMI monitorings- en communicatienetwerken op het NCP ingericht, expliciet
worden hier genoemd:
• AIS-netwerk en walradarsensoren1 voor scheepvaart monitoring en
scheepvaartmanagement;
• ADS-B-netwerk voor luchtvaart monitoring en luchtverkeersbegeleiding;
• Landelijk Meetnet Water voor o.m. berichtgeving waterkwantiteit en waterveiligheid;
• Meteorologisch meetnet voor o.m. meteorologische berichtgeving;
• MWTL-programma voor de ecologische en waterkwaliteitsmonitoring.
De informatiebehoefte op de Noordzee is aan het veranderen en zal ook in de komende
decennia blijven veranderen onder invloed van maatschappelijke en economische
ontwikkelingen. Globaal beschreven betreffen dit:
• Forse toename van windparken kan de veiligheid op de Noordzee beïnvloeden door
de toenemende infrastructurele complexiteit maar ook door lokale neveneffecten ten
aanzien van golven en stroming en diverse lokale meteorologische effecten;
• Intensivering van de scheepvaart – zeevaart, visserij, werkvaart en recreatievaart op het NCP met ander vormen van informatiebehoeften mede door het meer
planningsgericht varen;
• Toename van andere industriële activiteiten op de Noordzee zoals zonneparken en
zeewierboerderijen;
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•
•
•

Smart Shipping/autonoom varen op de Noordzee zal in de komende decennia in
toenemende mate aan de orde zijn en stelt eisen aan de informatievoorziening;
Door de Brexit loopt straks de Europese buitengrens over de Noordzee waardoor
extra inzet en informatie nodig is voor toezicht en handhaving bij grensoverschrijdend
verkeer en voor de onderkenning van illegale of criminele acties;
Een belangrijk deel van de sensoren van het Landelijk Meetnet Water, het
meteorologisch meetnet en AIS-sensoren en ADS-B-sensoren op de Noordzee zijn
opgesteld op olie- en gasplatforms. Olie- en gasplatforms op het NCP worden steeds
minder rendabel en platforms worden in hoger tempo dan al gepland ontmanteld.

Uit onder meer expert sessies met deskundigen op het gebied van scheepvaart,
luchtvaart en waterkwantiteit is de informatiebehoefte voor de toekomstige
dienstverlening op de Noordzee herleid. De veranderende informatiebehoefte richt
zich met name op het realiseren van een optimale situational awareness voor een
diversiteit aan gebruikers op en boven zee. Deze situational awareness is de basis voor
de adequate uitvoering van de wettelijke taken.
In 2020 is een herziening van het ecologische monitoring programma uitgevoerd onder
coördinatie van het Informatiehuis Marien. In de Verkenning is daarom geen aparte
aandacht besteed aan de ecologische informatiebehoefte maar is de herziening die
vastgelegd is in het rapport “Ontwerp Mariene Strategie (deel 2), Actualisatie van het
KRM-monitoringprogramma 2020-2026” van maart 2020 leidend.
Naast de economische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn er diverse nationale en
internationale technische en technologische ontwikkelingen, projecten en
initiatieven die bij kunnen dragen aan de toekomstige informatievoorziening op de
Noordzee.
Uit de Verkenning kan worden geconcludeerd dat de wettelijke kaders, richtlijnen en
beleidsdocumenten ook in de toekomst een uitstekende grondslag zijn voor de
informatie-voorziening op de Noordzee. Door steeds intensiever gebruik van de
Noordzee en diverse maatschappelijke en economische ontwikkelingen is ook te
constateren dat steeds meer informatie in digitale vorm nodig is. De uitwisseling van
deze digitale informatie vereist tevens digitale connectiviteit op de Noordzee. Om
effectief invulling te geven aan de informatievoorziening is een Uitvoeringsprogramma
wenselijk waarmee de samenhang in de Informatievoorzienings-opgave geborgd
wordt.
Op basis van de analyses van de Verkenning Informatievoorziening Noordzee wordt in
hoofdstuk 8 het rapport afgesloten met de volgende adviezen:
• Een verplaatsingsstrategie te ontwikkelen voor sensoren, surveillance- en
communicatiesystemen die op olie- en gasplatforms geplaatst zijn op het
noordwestelijk deel van het NCP.
• De effecten van het onlangs afgesloten Noordzeeakkoord [7] op de
informatievoorziening nauwlettend te bestuderen en te volgen.
• De toekomstige informatiebehoefte en eisen voor maritieme, ecologische,
waterkwaliteit, waterkwantiteit en meteorologische informatievoorziening op de
Noordzee gericht te onderzoeken en gedetailleerd vast te stellen.
• Onderzoek uit te voeren naar de connectiviteitseisen – beschikbaarheid, bandbreedte,
latency etc. - voor digitale connectiviteit op de Noordzee voor verschillende missie
kritische bedrijfsprocessen, systemen en sensoren;
• Gericht onderzoek te doen naar lopende (inter)nationale ecologische, maritieme,
meteorologische en waterkwantiteitsinitiatieven en projecten ten aanzien van
behoefte, toepasbaarheid en consequenties voor de Informatievoorziening op het
NCP.
• Voor de informatievoorzieningsopgave op basis van de informatiebehoefte is een
aantal beleidskeuzes te maken ten aanzien van een aantal randvoorwaardelijke
vraagstukken.
• Een “Uitvoeringsprogramma Informatievoorziening Noordzee” in te richten
voor gefaseerd en samenhangende invulling van de informatiebehoefte en
connectiviteitsbehoefte in de komende decennia op de Noordzee. Het wordt
geadviseerd het Uitvoeringsprogramma, conform de i-Strategie van Rijkswaterstaat,
in te richten met een drietal focuspunten:
o
Focuspunt 1: Rijkswaterstaat (in samenwerking met KNMI) brengt de IVinfrastructuur en communicatie-infrastructuur op de Noordzee op orde
o
Focuspunt 2: Rijkswaterstaat/KNMI in samenwerking met
o
Focuspunt 3: Rijkswaterstaat/KNMI innoveert
4
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1. Inleiding
1.1

Achtergrond

Er is heel veel te doen op, in en boven de Noordzee. Er zijn diverse ontwikkeling op zowel de
korte als de lange termijn. Dit betreft niet alleen de realisatie van windparken maar o.m. ook
de ontmanteling van olie- en gasplatforms. De effecten van deze ontwikkelingen kunnen fors
zijn voor ons ecologisch systeem op de Noordzee, voor visserij en recreatievaart en voor de
zeevaart op de Noordzee en naar de Nederlandse havens. Deze ontwikkelingen veroorzaken
een veranderende dienstverlening (zoals Verkeersmanagement, Search & Rescue etc) en
toezicht en handhaving op de Noordzee en een veranderende informatiebehoefte voor die
dienstverlening, voor handhaving en voor onderzoek.
Voor Rijkswaterstaat (CIV, Z&D en WVL) en KNMI zijn die ontwikkelingen aanleiding geweest
om een verkenning te starten naar de veranderende informatiebehoefte en
informatievoorziening op het Nederlands deel van de Noordzee – het NCP1 - in de periode
2020-2040. Op nationaal niveau is er een grote diversiteit aan partijen en organisaties die een
rol vervullen op het NCP. In het kader van de Verkenning naar de informatievoorziening op het
NCP is ervoor gekozen de verkenning te beperken tot de informatievoorziening die valt onder
de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en te maken heeft
met de maritieme en mariene belangen op het NCP.
Naast deze partijen hebben een aantal organisaties met publieke taken te kennen gegeven
mogelijk ook belang te hebben bij de Verkenning en bij te willen dragen aan de Verkenning.
Deze zijn:
•
Ministerie van defensie; Dienst der Hydrografie;
•

Kustwacht;

•

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL);

•

De havenmeester divisies van de Havenbedrijven Rotterdam, Amsterdam en
Groningen Seaports;

•

Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit/Schelde Radarketen/Schelde regio.

De Hydrografische Dienst verwacht niet dat de ontwikkelingen op de Noordzee veel effect heeft
op hun informatievoorziening op de Noordzee maar heeft aangegeven de Verkenning te willen
volgen. In de uitvoering van de verkenning is ervoor gekozen deze in eerste aanleg te
beperken tot het Nederlands deel van de Noordzee en mogelijk in later fase met de
Noordzeelanden af te stemmen.
De Verkenning van de Informatievoorziening is gericht op de verplichtingen, taken en diensten
die voortvloeien uit wetgeving en beleidsafspraken vallend onder de verantwoordelijkheid van
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze Verkenning moet leiden tot een
rapportage met voorstellen voor de uitvoering van de informatie-voorzienings-opgave 20202040. De informatievoorzieningsopgave betreft voorstellen voor verandering in infrastructurele
technische voorziening voor de inwinning van data inclusief connectiviteitsvoorzieningen. In
voorliggend rapport van fase 3 wordt adviezen gegeven onder meer in de vorm van een
voorstel voor een uitvoeringsprogramma voor de informatievoorziening Noordzee ten bate van
een optimale uitvoering van de wettelijke taken en dienstverlening.

1

Het Nederlands Continentale Plat is gelijk aan de Nederlandse Exclusieve Economische Zone
(EEZ). EEZ is dat deel van de kustwateren, buiten de territoriale zone, waar Nederland rechten
claimt, tot maximaal 200Nm uit de kust, gerekend vanaf de laagwaterlijn
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1.2

Leeswijzer

Het eindrapport is als volgt opgezet:
•
Hoofdstuk 2-4: Huidige situatie
•
Hoofdstuk 5-7: Ontwikkelingen en veranderende informatievoorziening
•
Hoofdstuk 8: Conclusies en adviezen inclusief voorstel voor een
uitvoeringsprogramma IV Noordzee
De indeling vanaf hoofdstuk 2 volgt de samenhang van onderwerpen, die in deze volgorde zijn
verkend.
H2

Wettelijk kader en beleid
H3

Monitoring en dienstverlening
H4

Bestaande meetnetten en meetinfrastructuur
H5

Maatschappelijke en economische ontwikkelingen
H6

Veranderende informatie- en connectiviteitsbehoefte
H7

Technische en technologische ontwikkelingen

H8 conclusies en aanbevelingen

Figuur 1: Opzet eindrapport gebaseerd op de fasering van de uitvoering van de Verkenning
Informatievoorziening Noordzee 2020-2040
Achtereenvolgens zijn in de eerste serie hoofdstukken het nationale en internationale wettelijk
kader gegeven (hoofdstuk 2), hiervan afgeleid zijn de monitoringsopgave en de
dienstverlening (hoofdstuk 3) en de status van de huidige meetnetten en meetinfrastructuur
(hoofdstuk 4). In dit laatste hoofdstuk is ook aandacht gegeven aan de audiocommunicatievoorzieningen en de huidige connectiviteitsvoorzieningen op de Noordzee.
In de daaropvolgende hoofstukken zijn de effecten geanalyseerd voor de informatievoorziening
en de informatievoorzienings-opgave op de Noordzee van de maatschappelijke en
economische ontwikkelingen en technologische veranderingen in de informatievoorziening.
Achtereenvolgens zijn beknopt in beeld gebracht in hoofdstuk 5 de maatschappelijke en
economische ontwikkelingen en is in hoofdstuk 6 de veranderende informatiebehoefte op basis
van die ontwikkelingen geschetst. In hoofdstuk 7 worden de relevante nationale en
internationale technologische IV-ontwikkelingen weergegeven.
De Verkenning resulteert op basis van analyses in hoofdstuk 8 in adviezen onder meer in de
vorm van een voorgesteld Uitvoeringsprogramma voor de informatie-voorzienings-opgave
2020-2040.

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting met een brug naar het
volgende hoofdstuk. Deze samenvattingen staan telkens in een blauw gekleurd
tekstblok.

9

RWS INFORMATIE | EINDRAPPORTAGE VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING NOORDZEE 2020-2040|16-11-2020

2. Wettelijke kader en beleid
2.1
Inleiding en samenvattende overzichten wet- en
regelgeving en beleid
Voorliggend hoofdstuk geeft een overzicht van wet- en regelgeving en beleidsinstrumenten die
van belang zijn voor de planvorming ten aanzien van gebruiksfuncties op het NCP van de
Noordzee.
Het hoofdstuk verwijst tevens naar regelgeving en beleid op internationaal en Europese Unie
(EU) niveau. Europese richtlijnen en kaderrichtlijnen, zoals Kaderrichtlijn Marien (KRM) en
Maritime Spatial Planning (Maritieme Ruimtelijke Planning/MSP), hebben een nationale
component en zijn geïmplementeerd en geborgd in nationale wet- en regelgeving.
Vanwege het belang van een aantal verdragen voor internationale en nationale wet- en
regelgeving is specifiek aandacht besteed aan de maritieme verdragen zoals UNCLOS en
SOLAS in hoofdstuk 2.2 en aan OSPAR en de Kaderrichtlijn Marien in hoofdstuk 2.3.
Gezien het belang van het Noordzeeakkoord wordt in hoofdstuk 2.4 een korte toelichting
gegeven op dit akkoord en de relatie gelegd naar de Informatievoorziening op de Noordzee.
In Bijlage 1 zal per wet, beleidsafspraak of richtlijn naast een globale toelichting tevens de
beleidsverantwoordelijke instantie worden aangegeven en worden aangeduid of er een
nationale of internationale verplichting aan ten grondslag ligt. Tevens wordt enerzijds
aangegeven welke relaties er met andere wetten en richtlijnen zijn maar anderzijds ook welke
dienstverleningstaken en monitoringstaken er onderliggend zijn.
In de bijlage worden tevens in tabelvorm een samenvattend overzichten gegeven.

2.2

Internationale maritieme verdragen en richtlijnen

De belangrijkste basis voor nationale en internationale wetgeving en richtlijnen in het
maritieme domein – maar ook van belang voor het mariene domein - is het VNzeerechtverdrag UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) [1] en het
Internationale Maritime Organizations (IMO) SOLAS (Safety Of Life At Sea) verdrag [2], om die
reden worden deze verdragen hier kort besproken.
Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee - UNCLOS-zeerechtverdrag maakt het mogelijk om wereldwijd het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het voorkomen
van milieuverontreiniging te regelen. De belangrijkste onderwerpen in UNCLOS zijn het
bepalen van de grenzen, navigatie, recht van doorgang, exclusieve economische zones (EEZ),
continentaal plat jurisdictie, diepzeeboringen, het exploitatieregime, bescherming van het
mariene milieu, wetenschappelijk onderzoek en de regeling van geschillen.
Het verdrag bracht de grens van territoriale wateren op 12 Nm van de kust. In dit gebied is de
kuststaat vrij om wetten uit te vaardigen, gebruik te regelen en elke hulpbron te gebruiken.
Schepen werd het recht gegeven van "onschuldige passage" door elk territoriaal water. Dit is
een passage waarbij het schip geen bedreiging mag vormen voor de kuststaat of diens
soevereiniteit en territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid niet mag betwisten.
De exclusieve economische zones (EEZ) verlegden de exploitatierechten van kuststaten tot
200 zeemijl uit de kust, waaronder alle natuurlijke hulpbronnen.
Het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (International
Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS-verdrag) is het belangrijkste internationale
verdrag voor de veiligheid op zee en kwam in 1914 tot stand na de ramp met de Titanic in
1912. SOLAS valt sinds 1954 onder de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).
SOLAS beschrijft aan welke eisen zeegaande schepen moeten voldoen op het gebied van
constructie, uitrusting en bemanning, afhankelijk van het vaargebied. De uitrusting bestaat
onder andere uit de radioapparatuur en de veiligheidsmiddelen, zoals reddingssloepen, -vlotten
en brandbestrijdingsmiddelen.
In directe relatie met het SOLAS verdrag staat de Search and Rescue conventie [3] waarin
bepaald is welke maatregelen te nemen zijn om Search en Rescue (SAR) operaties te
organiseren en ondersteunen. Het verdrag geeft aan welke voorbereidende maatregelen
moeten worden genomen, zoals de oprichting van redding coördinatiecentra en het schetst de
10
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operationele procedures die moeten worden gevolgd in noodsituaties of waarschuwingen en
tijdens SAR-operaties.
Tot slot zijn er, gerelateerd aan UNCLOS en SOLAS, de internationale IMO COLREGs
(International Regulations for Preventing Collisions at Sea) [4] uit 1972 met de navigatieregels
die schepen en andere schepen op zee moeten volgen om aanvaringen tussen twee of meer
schepen te voorkomen.
De internationale verdragen zijn basis voor de richtlijnen van de Europese Commissie en de
nationale wetgeving het beleid zoals de scheepvaartverkeerswet en de maritieme strategie
20215-2025.
In het maritieme domein in Europa is mede dankzij het European Maritime Safety Agency
(EMSA) een bewustzijn ontstaan van het belang van delen van scheepvaart gerelateerde
informatie ten bate van de veiligheid en het milieu in de Europese maritieme wateren. De
richtlijnen en verordeningen van de EU hebben de afgelopen jaren de veiligheidsnormen voor
het maritiem transport aanzienlijk verbeterd. Belangrijkste richtlijn in dit kader is de VTMISrichtlijn 2002/59/EC [5]. Deze wetgeving werd als urgent en noodzakelijk gezien na de
scheepsrampen met de Erika en de Prestige.
Het doel van deze richtlijn is om in de Gemeenschap een monitoring- en informatiesysteem
voor het scheepsverkeer op te zetten met het oog op het verbeteren van de veiligheid en
efficiëntie van het maritiem verkeer en het verbeteren van de reactie van autoriteiten op
incidenten, ongevallen of potentieel gevaarlijke situaties op zee, met inbegrip van opsporing
en reddingsoperaties, en bijdragen aan een betere preventie en detectie van vervuiling door
schepen
Deze EU-richtlijn heeft geleid tot onder meer Safeseanet, een netwerk voor maritieme
gegevensuitwisseling – scheepsgegevens, lading en reizen. Safeseanet verbindt maritieme
autoriteiten uit heel Europa met elkaar. Door de beschikbare data en het delen van die data
tussen lidstaten, maar ook intern Nederland, is een goed beeld van het verkeer op de
Noordzee mogelijk geworden.

2.3

Internationaal mariene verdrag OSPAR

In het mariene domein is het OSPAR-verdrag [6] een belangrijke basis voor internationale en
nationale wetgeving ter bescherming van het mariene milieu en de monitoringstaken op de
Noordzee.
Het OSPAR-Verdrag, dat in 1998 in werking trad, vormt een overkoepelend juridisch kader
voor de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijke deel van de Atlantische
oceaan, wat tevens de Noordzee omvat.
Het OSPAR-Verdrag heeft als belangrijkste doel het voorkomen en beëindigen van de
verontreiniging van het mariene milieu en het beschermen van het zeegebied tegen de
nadelige effecten van menselijke activiteiten ten einde de gezondheid van de mens te
beschermen en het mariene ecosysteem in stand te houden en, wanneer uitvoerbaar,
aangetaste zeegebieden te herstellen. Verder is het erop gericht om te komen tot een
duurzaam beheer van het zeegebied waarop het OSPAR-Verdrag van toepassing is.
Het OSPAR-Verdrag bevat algemene bepalingen ten aanzien van de bescherming van het
mariene milieu tegen een aantal specifieke bronnen van verontreiniging, te weten
verontreiniging vanaf het land, door storting of verbranding en door offshore activiteiten.
Tevens schept het een kader voor samenwerking op het gebied van wetenschappelijk
onderzoek. De partijen zijn verplicht te komen tot de opstelling van gezamenlijke rapporten
ten aanzien van de kwaliteit van het mariene milieu van het gebied waarop het Verdrag van
toepassing is.
In OSPAR en de bijlagen bij het verdrag zijn maatregelen opgenomen die alle mogelijke
activiteiten met negatieve effecten op mariene ecosystemen en biodiversiteit kunnen hebben.
Het verdrag voorziet in de mogelijkheid om deze maatregelen (indien nodig) te reguleren, met
uitzondering van visserij. Tevens bestaan er beperkingen voor de regulering van scheepvaart,
waarvoor de IMO de primaire verantwoordelijkheid draagt en slechts aanvullende maatregelen
kunnen worden genomen binnen het OSPAR-Verdrag. De voornaamste maatregelen die zijn
vastgesteld door de OSPAR Commissie hebben betrekking op:
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•
•
•
•

Het identificeren en beschermen van bedreigde of achteruitgaande soorten en
habitats;
Het in kaart brengen van (potentieel) schadelijke activiteiten;
Het instellen van (een netwerk van) beschermde zeegebieden;
Het ontwikkelen van ecologische kwaliteitsdoelstellingen ter ondersteuning van de
ecosysteembenadering.

De belangrijkste leidraad voor het uitvoeren van het OSPAR-Verdrag en de bijlagen is de
Strategie van de OSPAR Commissie voor de bescherming van het mariene milieu van het
noordoostelijke deel van de Atlantische oceaan 2010–2020 (OSPAR Agreement 2010-3). Deze
strategie is in september 2010 vastgesteld door de OSPAR Commissie. De strategie
actualiseert de eerdere vastgestelde strategieën. De ecosysteembenadering is door de OSPAR
Commissie als leidend beginsel voor de uitvoering van het verdrag geïdentificeerd.
Het OSPAR-verdrag is de basis voor veel wet- en regelgeving en beleid, te noemen zijn
bijvoorbeeld:
•
Kaderrichtlijn Marien (KRM) en de Mariene Strategie 2015-2025;
•
Kaderrichtlijn Water en de Waterwet;
•
Nationaal Waterplan 2016-2021;
•
Beleidsnota Noordzee 2016-2021.
Als voorbeeld zijn de Kaderrichtlijn Marien en de Kaderrichtlijn Water o.m. belegd in het
nationale Mariene Strategie, de Waterwet en het beleidsplan Noordzee. De Mariene Strategie
deel 1, 2 en 3 zijn nationale deelplannen, die volgen uit deze richtlijn en de wettelijk verplichte
beleidsrapportages duiden. Deze verplichte beleidsrapportages gaan ter beoordeling naar de
Europese Commissie.

2.4

Noordzeeakkoord

In opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), mede namens de
ministers van LNV, EZK en BZK, heeft het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) gewerkt
aan de totstandkoming van een Noordzee akkoord. OFL heeft dit akkoord bereikt in
samenwerking met rijksoverheid en stakeholders in een z.g. Noordzeeoverleg. In juni 2020 is
dit Akkoord voor de Noordzee tot stand gebracht [7].
Het Noordzeeakkoord is getekend door de ministeries van I&W, EZK en LNV en stakeholders
vanuit de energiesector, NGO’s voor natuur en scheepvaart/zeehavens.
Het Noordzeeakkoord geeft aan dat de Noordzee een van de meest intensief gebruikte zeeën
ter wereld is en het wordt er nog drukker. Het is een waardevol en kwetsbaar ecosysteem en
een bron van voedsel voor mens en dier. Er liggen drukbevaren scheepvaartroutes. Er is
recreatief gebruik. De marine en luchtmacht oefenen er. Op de Noordzee wordt olie, gas, zand
en windenergie gewonnen. Daarnaast is de Noordzee belangrijk voor de leefbaarheid van
kustgebieden en visserijregio’s. De Noordzee heeft grote economische betekenis
In het Noordzeeakkoord is getracht een balans te vinden tussen de verschillende gebruikers op
de Noordzee. In het Noordzeeakkoord staan gedragen keuzes en afspraken voor de opgaven
voor voedsel, natuur en energie, rekening houdend met de belangen van andere gebruikers
zoals zeevaart en zandwinning.
In de gezamenlijke verkenning door het OFL van de toekomst voor de Noordzee werd steeds
opnieuw duidelijk dat op onderdelen nog onvoldoende kennis is van de werking van het
ecosysteem en de mogelijke effecten van de transities die zich zullen voltrekken. Daarom zijn
in het Noordzeeakkoord afspraken gemaakt over een belangrijke intensivering van
monitoring en wetenschappelijk onderzoek op de Noordzee. Dat kan de basis zijn
voor toekomstige keuzes en nadere afspraken. Het Akkoord richt zich in de eerste plaats
op de middellange termijn richting 2030, maar biedt ook perspectief op een snelle ontwikkeling
van windenergie na 2030.
In relatie tot de IV-voorziening zijn belangrijke aspecten in het Noordzeeakkoord:
•
Het noodzakelijke wetenschappelijke onderzoek en monitoring dient als onderdeel van
het Noordzeebeleid te worden gefinancierd. Er moet een extra impuls komen die een
samenhangend monitorings- en onderzoeksbeleid mogelijk maakt (ook door
bijvoorbeeld een opschaling van het huidige Wozep-programma). In hoofdstuk 7 van
het Akkoord is het thema monitoring en onderzoek uitgewerkt. De onderzoeks- en
monitoringsagenda in bijlage 2 van het Noordzeeakkoord laat de inhoud en
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•

•

prioritering van de onderzoeks- en monitoringsactiviteiten op de Noordzee zien, die
nodig zijn voor de uitvoering van dit Akkoord (punt 3.11 in het Akkoord).
Er komt een overkoepelend monitoringsprogramma voor natuurversterking waarmee
het lerend vermogen in opeenvolgende kavelbesluiten wordt gestimuleerd.
Meewerken aan monitoring door de windparkeigenaar wordt onderdeel van de
kavelbesluiten. Centrale aanpak van deze monitoring moet ervoor zorgen dat dit
efficiënt gebeurt en dat de data publiekelijk toegankelijk is en zeker voor het
onderzoek van WOZEP. (5.8 en 5.9 in het Akkoord)
De veiligheid van Search and Rescue operaties moet gegarandeerd blijven door een
adequaat door de Rijksoverheid gefinancierd SAR-systeem. De Rijksoverheid zet zich
in internationaal verband in voor scheepvaartbegeleiding buiten de 12 mijls zone. De
gemeenschappelijke kustwachtorganisaties zetten in op onderzoek en innovatie ten
behoeve van een kwaliteitssprong in handhaving. (6.13/6.16 in het Akkoord)

2.5

Hoofdstuk 2 samengevat

Internationale verdragen en richtlijnen, nationale wet- en regelgeving en beleid ligt ten
grondslag aan de informatievoorziening in het maritieme en mariene domein en voor
waterkwantiteit en meteorologische berichtgeving. Het onlangs tussen diverse stakeholders op
de Noordzee gesloten “Noordzee akkoord” bevat afspraken over intensivering van monitoring en
wetenschappelijk onderzoek en borging van search and rescue activiteiten, ook buiten de 12mijlszone.
Hoofdstuk 3 gaat daarom in op de monitoring en dienstverlening die ingericht zijn op basis van
in hoofdstuk 2 genoemde kaders.
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3. Monitoring en dienstverlening op de Noordzee
In voorliggend hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de monitoringstaken zoals deze ligt
verankerd in wet- en regelgeving en de beleidsopgaves bij het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat.
De operatonele dienstverleningstaken, zoals weergegeven in hoofdstuk 3.2 hangen uiteraard
direct samen de nationale wet- en regelgeving en met het nationale beleid en de
beleidsverantwoordelijkheid van de diverse organisaties – zoals Rijkswaterstaat, KNMI, LVNL
en Kunstwacht – binnen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

3.1

Monitoringtaken op de Noordzee

Op basis van de wet- en regelgeving en de overheidsstrategieën en beleidsplannen zijn er een
viertal monitoring thema’s:
•
Maritieme monitoring: Monitoring ter ondersteuning van de maritieme operationele
dienstverlening ten bate van de veilige en efficiënte afwikkeling van het
scheepvaartverkeer en voorkomen en beperken van mens- en milieuschade;
•
Meteorologische en seismologische monitoring: Monitoring ter ondersteuning van de
meteorologische dienstverlening aan scheepvaart en luchtvaart op de Noordzee en
voor klimaatonderzoek;
•
Monitoring Waterkwantiteit: Monitoring ter ondersteuning van de
waterveiligheidsberichtgeving waaronder dienstverlening door het Hydro Meteo
Centrum, tijpoortregelingen en diverse modellen;
•
Ecologische monitoring en waterkwaliteit: Monitoring ten bate van de bewaking,
rapportage en onderzoek van de milieutoestand van de Noordzee.
Voor elk monitoringsthema is in bijlage 2 aangegeven aan welke wetgeving dit primair
gekoppeld is en er wordt een beknopte toelichting gegeven. In elk monitoringsthema wordt
verwijzen naar het meetnet of meetprogramma dat invulling geeft aan de monitoringsopgave.
In navolgende tabel is een samenvattend overzicht gegeven waarbij per monitoringsthema
aangegeven is welke meetnetten (weergegeven in de kolommen 3t/m 12) de benodigde
informatie leveren.

2

3
4
5
6
7

Extern meetnet (WoT)
0.5)
In ontwikkeling

walradarsystemen

Meteorologische
informatie

Waterkwantiteit

Meetnet zwerfafval

Biologische meetnet

Chemisch meetnet

Morfologisch meetnet

AIS netwerk

Hoofdstuk nummer in
bijlage 2
1

Waterkwaliteit

Landelijk
meetnet
Water (LMW)

MWTL

Monitoring
Zeescheepvaart
verkeer
Meteorologische en
seismologische
monitoring
Waterkwantiteit
Monitoring
Waterkwaliteit
Biodiversiteit
niet-inheemse soorten
Commerciële vis,
schaal- en schelpdieren
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Extern meetnet (WoT)
0.5)
In ontwikkeling

walradarsystemen

Meteorologische
informatie

Waterkwantiteit

Meetnet zwerfafval

Biologische meetnet

Chemisch meetnet

Morfologisch meetnet

AIS netwerk

Hoofdstuk nummer in
bijlage 2
8

Waterkwaliteit

Landelijk
meetnet
Water (LMW)

MWTL

Monitoring
Voedselwebben
Monitoring Eutrofiëring
integriteit van de
zeebodem
Monitoring Vervuilende
stoffen
Vervuilende stoffen in
vis en visproducten
Zwerfvuil
Monitoring
Hydrografische
eigenschappen
Onderwatergeluid

9
10
11
12
13
14

15

Tabel 1: monitoringsthema’s met gerelateerde meetnetten en meetprogramma’s.

3.2

Dienstverlening

In de navolgende beschrijving worden de operationele dienstverleningstaken op de Noordzee
weergegeven in relatie tot de monitoring die eerder in dit hoofdstuk zijn weergegeven.

3.2.1

Verkeersbegeleiding en verkeersmanagement

In de scheepvaart verkeerswet is verkeersbegeleiding gedefinieerd als het door middel van een
samenstel van personele en infrastructurele voorzieningen op stelselmatige en interactieve
wijze bewerkstelligen en onderhouden van een veilig en vlot scheepvaartverkeer;
In datzelfde kader is verkeersinformatie gedefinieerd als een door een daartoe bevoegd
persoon gegeven inlichting aan een of meerdere verkeersdeelnemers dan wel aan anderen met
betrekking tot een scheepvaartweg of een gedeelte daarvan dan wel het scheepvaartverkeer of
afzonderlijke schepen daarop, waarbij deze inlichting mede kan bestaan uit vaarweginformatie
en tactische verkeersinformatie.
Een verkeersaanwijzing wordt gedefinieerd als een door een daartoe bevoegd persoon aan een
of meerdere verkeersdeelnemers gegeven gebod om een bepaald resultaat in het
verkeersgedrag te bewerkstelligen of opgelegd verbod van een bepaald resultaat in het
verkeersgedrag.
Een speciale vorm van Verkeersmanagement is VTS ofwel Vessel Traffic Services. VTS kan nog
onderscheiden worden in twee typen: haven VTS en coastal VTS. Een kust-VTS moet de veilige
en snelle doorvaart van de scheepvaart door kustwateren ondersteunen. Het kan ook
betrokken zijn bij het verlenen van bijstand aan vaartuigen. De soorten diensten die door een
kust-VTS worden verleend, zijn afhankelijk van de rechtsgrondslag, maar omvatten
waarschijnlijk meer dan alleen een informatiedienst.
Momenteel is het leveren van VTS-diensten, conform de dienstverlening van IMO/IALA buiten
de 12 Nm zone niet mogelijk. Er zijn ontwikkelingen die daar mogelijk verandering in brengen.
De formele definitie van een VTS is conform het handboek VTS van IALA [8]:
Vessel Traffic Services (VTS) is a service implemented by a Competent Authority, designed to
improve the safety and efficiency of vessel traffic and to protect the environment. The service
should have the capability to interact with the traffic and to respond to traffic situations
developing in the VTS area.
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Tot verkeermanagement wordt tevens gerekend het treffen van maatregelen in het kader van
de verkeersordening en vaarwegmarkering. Daarmee behoort ook tot verkeersmanagement
het monitoren c.q. het toezicht houden op de veilige doorvaart en medegebruik van
windparken en het acteren daarop.

3.2.2

Search & Rescue

Search and rescue (SAR) (Nederlands: opsporing en redding) is een door de Verenigde Naties
gestandaardiseerde term. Het betreft een effectief wereldwijd systeem, zodat waar mensen
ook varen of vliegen, er een SAR-service beschikbaar zal zijn voor als dit nodig is. De
procedures zijn wettelijk geregeld in het in hoofdstuk 2.2 genoemde IMO “search and rescue
verdrag”. Het verdrag geeft aan welke voorbereidende maatregelen moeten worden genomen,
zoals de oprichting van redding coördinatiecentra en het schetst de operationele procedures
die moeten worden gevolgd in noodsituaties of waarschuwingen en tijdens SAR-operaties. De
Nederlandse Kustwacht heeft in Nederland de operationele verantwoordelijkheid voor SARdiensten.

3.2.3

Incident en calamiteitsbestrijding

De Directeur Kustwacht heeft de leiding bij de Rampen- en Incidentenbestrijding op de
Noordzee. Vanuit het meld- en informatiecentrum van de Kustwacht wordt de operationele
inzet gecoördineerd. Voor ondersteuning en advisering zorgt Rijkswaterstaat Zee en Delta.
Rijkswaterstaat coördineert onder meer de oliebestrijding op zee en beschikt hiervoor onder
meer over een oliebestrijdingsvaartuig. Bij grote vervuilingsincidenten kan zij een grotere
bergingscapaciteit mobiliseren.
Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu, richt zich op de meer bestuurlijke en strategische aspecten rond een incident. In
voorkomende gevallen neemt zij besluiten over zaken die de bestrijding belemmeren.
Voor grof geweldsincidenten op de Noordzee, zoals gijzelingen, aanslagen etc. gelden andere
structuren, en is de Kustwacht vooral faciliterend voor het Openbaar Ministerie en politie.

3.2.4

Waterveiligheid berichtgeving Nederland

De monitoring van de waterkwantiteit op de Noordzee heeft zoals bovenstaand is aangeven als
belangrijk doel de ondersteuning van verkeersmanagement, SAR-dienstverlening en incident
en calamiteitenafhandeling door de Kustwacht. Het zou echter een onderschatting zijn van de
relevantie dat de inwinning van de waterkwantiteitgegevens beperkt is tot deze operationele
dienstverlening op de Noordzee. Inwinning van waterkwantiteitsdata is met name ook gericht
op de een operationele waterveiligheidsgarantie van Nederland. In onderstaand overzicht
wordt een summier overzicht gegeven van de operationele diensten waarvoor de
waterkwantiteitsmonitoring vereist is.
Stormvloedwaarschuwing en golfverwachtingen Hydro Meteo Centrum Nederland
Het HMCN maakt voor de operationele golfverwachtingen en stormvloedwaarschuwingen
gebruik van specifieke modellen en waterkwantiteitsinformatie van de Noordzee. WMCN-kust
heeft actuele en voorspelde informatie nodig van waterstanden, golf- en stromingsinformatie,
zowel langs de kust als verder op de Noordzee. Daarvoor maakt men gebruik van deze
informatie uit het LMW-meetnet. WMCN-kust maakt tijdens storm nog niet officieel gebruik
van de operationele golfmodellen langs de Nederlandse kust, maar zal dit in de nabije
toekomst wel gaan doen.
Operationele hydrodynamische- en golfmodellen
Een groot deel van de informatievragen over waterkwantiteit en de hydrodynamische toestand
betreft informatie in de (nabije) toekomst in de vorm van verwachtingen van de waterstanden,
golven en stroming. Rijkswaterstaat vraagt om steeds nauwkeurigere
waterstandsverwachtingen voor de Noordzeekust voor het garanderen van de veiligheid en
tijdig kunnen uitvoeren van maatregelen. Daarin wordt voorzien door het gebruik van
hydrodynamische en golfmodellen. Voor de ontwikkeling van de hydrodynamische modellen is
informatie nodig om deze te kunnen kalibreren en valideren of eventueel bij te stellen bij
wijzigingen in het systeem, zoals de aanleg van de 2de Maasvlakte. Voor de ontwikkeling en
validatie van het operationele golfmodel SWAN-Noordzee is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van
meer dan 30 golfmeetlocaties. Dit model wordt gebruikt door de scheepvaart voor tijpoort
berekeningen, windmolenparken, surfers, recreatie en calamiteitenbestrijding.
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Tijpoort regeling
Voor de tijpoort regelingen is de belangrijkste parameter de kielspeling gedurende de reis van
en naar de haven. Hiervoor wordt bij de berekening van een tijpoort gebruik gemaakt van
verwachtingen van waterstanden, dwarsstroming en golven.
Nautische veiligheid
Op de Noordzee maar zeker op sommige locaties in de grote zeehavens is er behoefte aan een
verwachting van (deinings)golven en scheepsgolven. Deze golven kunnen van belang zijn voor
aangemeerde schepen, maar ook voor passerende schepen, veiligheid van mensen aan de wal,
erosie van de wal en dergelijke.

3.2.5

Operationele meteorologische berichten en waarschuwingen

Op basis van de monitoring van de meteorologische en seismologische monitoring worden
weerberichten en weerwaarschuwingen voor de Noordzee uitgegeven voor de nautische
veiligheid van de scheepvaart. Deze berichten zijn onder meer ook specifiek gericht ook op de
bescherming van de olie- en gasplatforms op de Noordzee (relatie met Mijnbouwwet). In dit
verband worden ook voor de luchtvaart voor met name helikopter bewegingen boven de
Noordzee 14 auto METARS - Meteorological Aerodrome Report – uitgebracht.
Tijpoort regeling
Conform de waterkwantiteitsdata worden ook de meteorologische data gebruikt in modellen
voor o.m. toelatingsbeleid met tijpoort regelingen bij haventoegangen. Naast het operationeel
gebruik in modellen wordt de meteorologische data uiteraard ook ingezet voor de validatie,
kalibratie en ontwikkeling van modellen.
Calamiteiten bestrijding
Zoals reeds aangehaald bij waterveiligheidsdienstverlening zijn ook de operationele
meteorologische weerwaarschuwing van belang bij calamiteitsbestrijding.

Meteorologische
berichten en
waarschuwingen

Waterveiligheid
berichtgeving

Incident – en
Rampenbestrijding

Search & Rescue

Verkeersbegeleiding
scheepvaart

Verkeersbegeleiding
luchtvaart

Samenvattend overzicht dienstverlening versus monitoringopgave

Monitoringstaken versus
Operationele
dienstverleningstaken

3.2.6

Scheepvaart monitoring
Meteorologische en
seismologische monitoring
Waterkwantiteit

Tabel 2: Operationele dienstverleningstaak op de Noordzee per monitoringsthema

3.3

Hoofdstuk 3 samengevat

In hoofdstuk 3 zijn taken van het Ministerie van I&W op het gebied van de maritieme,
meteorologische, waterkwantiteit en ecologische en waterkwaliteitsmonitoring weergegeven. De
monitoringsopgave in het mariene domein – ecologische en waterkwaliteit monitoring – richt zich
met name op het verstrekken van beleidsrapportages in het kader van de mariene strategie en de
Kaderrichtlijn Marien. Voor de monitoring in het maritieme domein en waterkwantiteit en
meteorologie zijn in dit hoofdstuk de diverse vormen van operationele dienstverlening op de
Noordzee beschreven.
De meetsystemen, meetnetten en meetprogramma’s zoals beschreven in navolgend hoofdstuk 4
zijn opgezet om invulling te geven aan de monitoringsopgaves en dienstverleningstaken zoals
beschreven in hoofdstuk 3.
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4. Bestaande meetnetten en meetinfrastructuur
In voorliggend hoofdstuk worden de meetnetten weergegeven die zorgdragen voor de
monitorings- en dienstverleningstaken op het NCP. In de overzichten wordt aangegeven of de
meetnetten data leveren ten behoeve van operationeel of beleidsmatig gebruik. Verder wordt
een globaal overzicht gegeven van de gegevenstypes met een toelichting op de wijze van
gegevensinwinning en de wijze van publicatie c.q. presentatie. Tot slot wordt aangegeven wie
de eigenaar van het netwerk is en wie de gebruikers zijn.

4.1

AIS-netwerk

AIS netwerk

2

Gerelateerde
monitoringtaken en
dienstverlening

Monitoring scheepvaart Noordzee en aanloopgebieden havens
ten behoeve van verkeersmanagement en verkeersbegeleiding,
Search and Rescue en incident en calamiteiten afhandeling.

Type gebruik

Operationeel en beleidsmatig

Gegevens typen

AIS-netwerk levert naast scheeps-identificatie ook posities en
snelheid, scheepskarakteristieken en informatie over geplande
bestemming.

Toelichting wijze van
gegevens inwinning en
inwinlocaties

Het Ministerie van Defensie2 beheert een AIS-netwerk met base
stations op platforms stations ten behoeve van operationeel
gebruik door de Kustwacht. De informatie van het Kustwacht
netwerk wordt aangevuld met de AIS-netwerken van het
havenbedrijf Rotterdam en de Schelderadarketen die de
aanloopgebieden van haven Rotterdam en Schelde afdekken.
De informatie kan aangevuld worden met het inland AISnetwerk dat in beheer is bij RWS CIV.

Publicatie/presentatie

AIS-gegevens zijn geïntegreerd tot verkeersbeelden
beschikbaar op het Kustwachtcentrum,
de verkeersbegeleidende systemen van de haven Rotterdam en
de Schelde radarketen.

Eigenaar meetnet

Kustwacht, Havenbedrijf Rotterdam, Schelde radarketen.

Gebruikers

De AIS-gegevens uit de genoemde netwerken is voor
operationeel gebruik bij kustwacht en havenbedrijf Rotterdam
en Schelderadarketen en wordt geanonimiseerd beschikbaar
gesteld aan MARIN voor onderzoeksdoeleinden. Vanuit
privacyaspecten zijn de gegevens alleen onder uitdrukkelijke
voorwaarden beschikbaar.

Dit beheer gaat over naar Rijkswaterstaat CIV.
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Figuur 2:
Links: Opstelpunten AIS-basisstations netwerken van Defensie/Kustwacht (blauw), Haven
Rotterdam (Paars) en Schelde radar (bruin).
Rechts: indicatieve dekkingsgebieden voor AIS type A met antennes op 10m en -110Ddb.

4.2

Walradar t.b.v. verkeersbegeleiding en verkeersmanagement

Radardekking ten behoeve van verkeersbegeleiding en verkeersmanagement
Gerelateerde
monitoringtaken en
dienstverlening

Monitoring scheepvaart Noordzee en aanloopgebieden havens
ten behoeve van verkeersmanagement en verkeersbegeleiding,
Search and Rescue en incident en calamiteiten afhandeling.

Type gebruik

Operationeel

Gegevens typen

Radar doelvolggegevens ten behoeve van het creëren van een
verkeersbeeld in de verkeersbegeleidende systemen van de
Schelde radarketen, Havenbedrijven Rotterdam en t.b.v.
uitvoering verkeersmanagement taken, SAR en handhaving
door de Kustwacht.

Toelichting wijze van
gegevens inwinning en
inwinlocaties

De doelvolginformatie wordt ingewonnen via radarsensoren
geplaatst op wallocaties op de monding van de Schelde,
Nieuwe-Waterweg en opstelpunten nabij de toegangsgeulen in
de Noordzee. Voorts zijn er radarsensoren opgesteld op de
Waddeneilanden en nabij Den Helder t.b.v. verkeersbegeleiding
vanaf de Brandaris en Den Helder.
Om een volledige dekking van de kuststrook mogelijk te maken
heeft de Kustwacht een sensor bijgeplaatst bij Schoorl en is
nog een radarsensor gepland ten zuiden van IJmuiden.
Mogelijk wordt het beheer van de Kustwacht radarsensoren in
de toekomst overgenomen door Rijkswaterstaat CIV.
Op de MIVSP-platforms zijn/worden aanvullend nautische
radars geplaatst.
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Publicatie/presentatie

Presentatie vindt near-real-time plaats in de verkeersposten
van desbetreffende Verkeersbegeleidende systemen en bij de
kustwacht.

Eigenaar meetnet
Gebruikers

Kustwacht, Rijkswaterstaat en havenbedrijven.
Verkeersleiders en loodsen in verkeerscentrales en door de
Kustwacht in het Kustwachtcentrum.

Figuur 3: radardekking Kustgebieden NCP, dekking is indicatief.

4.3

Landelijk Meetnet Water

Met het Landelijk Meetnet Water worden waterstanden, golven, stroming, watertemperatuur,
geleidendheid en zoutgehalte gemeten op de Noordzee, Waddenzee, estuaria, rivieren, meren
en kanalen. Ook biedt het LMW de volledige technische infrastructuur voor inwinning, validatie,
verwerking en distributie en levert daarmee de resultaten aan diverse belanghebbenden
binnen en buiten RWS.
De hoofdfuncties van het LMW bestaan uit:
•
Het fysiek meten, gegevenstransmissie, verzamelen en voorbewerken van de
gemeten gegevens;
•
Externe gegevens ophalen en ontvangen;
•
Het bewerken, afleiden en tussentijds opslaan van gegevens en de controle op
correctheid en compleetheid van de gegevens en corrigeren van foute of ontbrekende
gegevens;
•
Het automatisch signaleren van onder- of overschrijdingen van ingestelde
normwaarden en op basis daarvan het automatisch versturen van berichten;
•
Het versturen van de gegevens en berichten naar gebruikers binnen RWS en naar de
RWS-database voor de lange termijn opslag.
Het landelijk meetnet water (LMW) is in afgelopen jaren vernieuwd, LMW2 is begin 2020 in
gebruik gesteld. Het LMW bevatte veel componenten die (bijna) end-of-life waren en
vervangen dienen te worden. Met het project LMW2 wordt de meetnetinfrastructuur vernieuwd
met als doel continuïteit van dienstverlening. Na implementatie van het nieuwe systeem moet
de continuïteit, prestaties (snelheid en beschikbaarheid) en schaalbaarheid van het meetnet
voor de komende 15 jaar geborgd zijn, en worden meetgegevens geleverd conform de
afgesproken leveringseisen.
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Landelijk Meetnet Water, Waterkwantiteit
Gerelateerde
monitoringtaken en
dienstverlening

De belangrijkste gebruiksdoelen waarvoor informatie op de
Noordzee over waterkwantiteit ingewonnen worden zijn:
•
Waterberichtgeving bij hoogwater, laagwater en hoge
watertemperaturen
•
Bediening van stormvloedkeringen
•
Verkeersmanagent Noordzee en
scheepvaartbegeleiding naar zeehavens
•
Operationeel waterbeheer
•
Nakomen van (inter)nationale verplichtingen
•
Vastleggen van karakteristieken, statistieken en trends
van watersystemen
•
Operationeel gebruik in modellen maar ook voor de
validatie, kalibratie en ontwikkeling van modellen
•
Grote onderzoeksprojecten
Een deel van deze processen en bijbehorende
informatievoorziening is missiekritiek. Op die onderdelen
worden dan ook hoge eisen gesteld aan de beschikbaarheid en
nauwkeurigheid.

Type gebruik

Operationeel en beleidsmatig

Gegevens typen

De waterkwantiteitsgegevens bevat informatie over
•
Waterstanden,
•
Golfhoogte en – richting,
•
Stroomsnelheden en –richting
•
Watertemperatuur
•
Geleidendheid
•
Zoutgehalte

Toelichting wijze van
gegevens inwinning

De inwinning is volledig geautomatiseerd, met in de regel een
waardebepaling elke 10 minuten en voor sommige parameters
elke minuut.
De meetgegevens wordt geleverd over verschillende frequentie
intervallen, als real-time waarnemingen en verwachtingen, op
werkelijke en berekende (tussenliggende) locaties.

Inwin locaties
Publicatie/presentatie

Zie LMW informatie
Actuele meetgegevens met hun locaties zijn te vinden op de
internetsite waterinfo van Rijkswaterstaat met detailinformatie
voor:

•
•

Eigenaar meetnet
Gebruikers

•

•
•

Waterhoogte
Golven: met golfhoogtes, golfperiodes en
golffrequenties
Stroming: richting en snelheid
Watertemperatuur

Rijkswaterstaat
De gegevens worden in eerste instantie ingewonnen voor de
genoemde primaire processen van Rijkswaterstaat.
De gegevens worden ingezet ten behoeve van
verkeersmanagement, SAR, incidentafhandeling door
Kustwacht, verkeersbegeleiding door de havenbedrijven en de
waterveiligheidsberichtgeving zoals genoemd in hoofdstuk 3.2.
Daarnaast worden de gegevens ook gebruikt door
waterschappen, universiteiten, ingenieursbureaus en het grote
publiek.
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Landelijk Meetnet Water, Waterkwaliteit
Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken
Type gebruik
Data typen

Monitoring met name in het kader van de verplichtingen
gerelateerd aan KRM

Inwinprincipe

Handmatig

Toelichting wijze van
data inwinning

De informatie kan in principe worden geleverd over
verschillende frequentie intervallen, als real-time
waarnemingen en verwachtingen, op werkelijke en berekende
(tussenliggende) locaties.
Waterkwaliteitsparameters worden nog erg weinig geleverd via
het LMW. Het merendeel van de waterkwaliteitsgegevens
worden buiten het LMW ingewonnen en verwerkt, namelijk via
monsternames en verwerking in het laboratorium.
Automatische waterkwaliteitsmetingen zijn lastig en vaak erg
onderhoudsintensief. Het gaat hier o.a. om zuurstofmetingen,
troebelheid en fluorescentie.

Inwin locaties

Er zijn door de auteur van dit document maar een beperkt
aantal inwin locaties gevonden op het Nederlands deel van de
Noordzee, de waterkwaliteitsinformatie richt zich met name op
de kunstgebieden en toegangsgeulen (en uiteraard de
binnenwateren) c.q. de belangrijkste potentiele bronnen van de
waterverontreiniging, zie de meetkaart met ook de
meetlocaties in het NCP.

Publicatie/presentatie

Waterkwaliteitsinformatie wordt gepubliceerd via het
waterkwaliteitsportaal van Informatiehuis Water.

Eigenaar meetnet

Rijkswaterstaat

Gebruikers

Rapportage tbv beleid

4.4

Beleidsmatig
De waterkwaliteitsgegevens uit het LMW bevat onder meer
informatie over zuurstofgehalte, geleidendheid,
watertemperatuur, zoutgehalte en troebelheid.
De meetopgave voor biologische en chemische kwaliteit van het
zeewater is ondergebracht bij MWTL.

Meteorologische en klimatologische netwerk

In 2006 installeerde het Ministerie I&M een Taskforce North Sea. De Taskforce adviseerde in
2006 dat de meteorologische infrastructuur boven zee van dezelfde kwaliteit moest worden als
die boven land, en dat het aantal meetstations moest worden uitgebreid. Hiertoe werd de
Noordzee op het NCP opgedeeld in tien NAF-gebieden waar meteorologische metingen
uitgevoerd moesten worden op tenminste één station (gelegen op een olie- en
gasboorplatform).
De uitbreiding van de dienstverlening is vastgelegd in de Regeling luchtvaart meteorologische
inlichtingen 2006. Het aantal waarneemstations is in 2018 uitgebreid naar 14 in 10 North Sea
Area Forecast (NAF) gebieden.
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Meteorologische en klimatologische informatie
Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

De belangrijkste gebruiksdoelen waarvoor informatie op de
Noordzee ten aan zien van meteorologische en klimatologische
informatie ingewonnen worden zijn:
•
Verkeersmanagement Noordzee,
scheepvaartbegeleiding op de Noordzee naar
zeehavens, Search and Rescue and Incident en
calamiteiten afhandeling;
•
Veiligheid luchtvaartverkeer o.m. helikopter
bewegingen bij Platforms op Noordzee;
•
Meteorologische waarschuwingen zoals aangegeven in
hoofdstuk 3.2.5 van dit rapport;
•
Klimaatstudies en modelonderzoeken.

Type gebruik

Operationeel en beleidsmatig gebruik

Gegevens typen

De meteorologische gegevens bevat onder meer informatie
over wind, zicht/wolkenbasis, luchttemperatuur, luchtdruk,
relatieve luchtvochtigheid en dauwpunt temperatuur.

Toelichting wijze van
gegevens inwinning

De automatische inwinning is in de regel een waardebepaling
elke 10 minuten en voor sommige parameters elke minuut
Deze informatie wordt geleverd over verschillende frequentie
intervallen, als real-time waarnemingen en verwachtingen, op
werkelijke en berekende (tussenliggende) locaties.

Inwin locaties

Meteorologische informatie wordt ingewonnen van platforms op
de Noordzee, van KNMI-locaties, van externe organisaties zoals
het Havenbedrijf Rotterdam.
Op de Noordzee zijn 3 soorten platforms te onderscheiden
•
RWS-platforms (LEG en EUR). Deze metingen worden
uitgevoerd met KNMI-sensoren. KNMI vraagt deze
gegevens op bij het LMW. Op deze platforms meet
LMW ook andere parameters zoals waterstand en
golven.
•
Platforms met een wettelijke meetverplichting door de
platformeigenaar van meteo en golven. Deze metingen
gaan naar het LMW en worden beschouwd als externe
metingen. Zowel KNMI als RWS leveren instrumenten
die door de eigenaren van de olie/gasplatformen
worden toegepast. Er loopt een parallelle
gegevensstroom naar het KNMI (wel via de LMW-lijnen
en computers). De gegevens zijn dus beschikbaar via
het LMW en via het KNMI-meetnet.
•
Platforms zonder een wettelijke meetverplichting (K13
en Q1).

Publicatie/presentatie

Informatie wordt via het KNMI verspreid, o.a. naar LVNL,
verkeersposten RWS, havenbedrijven en kustwacht.

Eigenaar meetnet

KNMI i.s.m. RWS

Gebruikers

LVNL, Kustwacht, Rijkswaterstaat, KNMI en havenbedrijven,
offshore-industrie, helikopterbedrijven, scheepvaart en publiek.
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Figuur 4: 10 gebieden met North Sea Area Forecasts

4.5

MWTL-programma

Rijkswaterstaat heeft een landelijk monitoringprogramma “Monitoring van de
Waterstaatkundige Toestand des Lands” of MWTL waarmee de structurele informatiebehoefte
van Rijkswaterstaat en het ministerie I&W wordt vervuld. Dit meetnet is landsdekkend en
meet morfologische, fysische, chemische en biologische kenmerken van de rijkswateren.
Het MWTL voldoet in belangrijke mate aan de verplichtingen welke in wettelijk kader of
beleidsmatig gevraagd worden
Op de Noordzee verzamelt Rijkswaterstaat in het kader van het programma MWTL-gegevens
over de ligging van de (onder)waterbodem hoofdzakelijk in de zeetoegangsgeulen en in de 12
Nm zone. Op de Noordzee worden door Rijkswaterstaat vanuit beheer-perspectief de grote
zeetoegangsgeulen inclusief ankergebieden en de kustzone tot circa -20 NAP verzameld en
beschikbaar gesteld.
Opmerkingen:
•
Een aantal ecologische indicatoren zoals weergegeven in hoofdstuk 3 worden slechts
deels of in sommige gevallen niet in het meetnet voor morfologische, fysische,
chemische en biologische kenmerken van de rijkswateren meegenomen. In
belangrijke mate omdat dit niet onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van
I&W valt en KNMI en Rijkswaterstaat dus geen verdere rol spelen in de inwinning van
gegevens en levering van informatie. Voorbeelden zijn informatie over bodemfauna of
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•

biodiversiteit op de Noordzee. Bij nadere interesse in deze ecologische indicatoren
wordt verwezen naar het Compendium van de Leefomgeving.
In het kader van de bewaking van de ecologische kwaliteit van de Noordzee, waarbij
voldaan kan worden aan de kaderrichtlijn marien gestelde monitoringtaken, zijn
monitoring programma’s ingericht. In synergie en samenhang met MWTL is in dit
verband het programma Wettelijke Onderzoek Taken (WOT) Visserij van het
Ministerie van LNV te vermelden. Dit WOT-onderzoek is ondergebracht bij het
Centrum voor Visserijonderzoek, gestationeerd bij het Institute for Marine Resources
and Ecosystem Studies. WOT onderzoeken worden onder meer in opdracht uitgevoerd
door het Wageningen Marien Research (WMR). In het WOT-programma vinden onder
meer Toestandsbeoordelingen en bestandsopnamen visstand op de Noordzee en
monitoring schelpdierbestanden plaats.

Figuur 5: Bemonsteringslocaties MWTL (chemisch en biologische meetnet) (2015)
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4.6

Scheepvaart audio communicatienetwerk

De Kustwacht beschikt over een volledige dekking van de Noordzee met behulp van HF/MFcommunicatieverbindingen voor onder meer voor Noord- Spoed- en Veiligheidsverkeer
(GMDSS). Het VHF-netwerk is echter beperkt tot de kustzones.

Figuur 6: VHF en MF/HF-walstations Kustwacht

4.7

Luchtvaart audio communicatie- en surveillancenetwerk

Zoals reeds aangegeven heeft de Taskforce Noordzee een advies aan de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat (nu Infrastructuur en Waterstaat) uitgebracht gericht op de
veiligheid van civiele helikopteroperaties boven de Noordzee. In dit advies staat een groot
aantal aanbevelingen die tot verbetering van de veiligheid van deze operaties moeten leiden.
De aanbevelingen hebben ertoe geleid dat er communicatie- en surveillance systemen zijn
geïnstalleerd in het Noordzeegebied. Met deze systemen kan een luchtverkeersleider een beeld
opbouwen van de positie van luchtverkeer boven de Noordzee en contact onderhouden met
vliegers. De helikopteroperaties boven de Noordzee betreffen vooral verkeer van en naar de
olie-en gas productieplatforms, voor beloodsing en voor search-and-rescue activiteiten.
Het communicatiesysteem RNNS (Radio Network North Sea) betreft een VHF-radiosysteem
voor de communicatie tussen luchtverkeersleiders en vliegers. Het surveillance systeem SDNS
(Surveillance Data North Sea) is een WAM/ADS-B-system dat gebruik maakt van signalen van
transponders van luchtverkeer om een luchtverkeersbeeld te genereren op het radarscherm
van de verkeersleider.
De sensoren zijn geplaatst op diverse olie- en gas productieplatforms en locaties van
Rijkswaterstaat (vuurtorens alsmede platforms zoals het Europlatform). In totaal gaat het om
20 locaties waar sensoren van het SDNS staan en 12 locaties met zenders en ontvangers van
het RNNS (zie figuur 7).
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Figuur 7: Locaties SDNS en RNNS

4.8

Datacommunicatie NCP

Regulier is er in de kuststrook tot ongeveer 10 km uit de kust het landelijke publieke 4G
netwerk beschikbaar voor datatransmissie. Die afstand en beschikbaarheid varieert sterk en is
afhankelijk van de opstelling van de zendmasten. Dit wordt vooral gebruikt door de
recreatievaart en een bijzondere toepassing is het gebruik van de app ‘KNRM Helpt’ voor
watersporters in nood.
Voor de digitale connectiviteit voor het transporteren van de sensordata en de
communicatiesignalen naar walorganisaties en walinfrastructuur wordt op de olie- en
gasplatforms nu gebruik gemaakt van een draadloos communicatienetwerk. Deze digitale
connectiviteit is een essentiële maar zwakke schakel in de dienstverlening op het NCP.
Dit communicatienetwerk bestaat uit een combinatie van een ringnet van straalverbindingen
en 4G technologie voor zakelijk gebruik (zie figuur 8). RWS, Kustwacht, KNMI en LVNL maken
gebruik van dit netwerk voor hun meetnetten en AIS-netwerk.
Dit netwerk is in opdracht van NOGEPA opgezet en is in eigendom van Tampnet in
samenwerking met KPN. KPN verhuurt de frequenties voor het (nog te ontwikkelen) mobiele
netwerk van Tampnet. KPN heeft een zakelijk 4G netwerk, gelinkt aan de straalverbindingen,
gepland zoals aangegeven in figuur 9. Het is niet duidelijk of de uitrol conform planning
verloopt.
Voor het transporteren van data van de sensoren die zijn of in de komende jaren worden
opgesteld op platforms in windparken – de zogenaamde TENNET-platforms – zijn/komen vaste
dataverbindingen met wal-stations beschikbaar. Bij de windparken wordt bovendien door TMobile een 4G netwerk ingericht.
De grote schepen van de Kustwacht maken gebruik van een satellietverbinding om data uit te
wisselen met het Kustwachtcentrum of met de diensten. De reddingboten van de KNRM, het
Kustwachtvliegtuig en de SAR-helikopter kunnen nu tijdens een missie geen data uitwisselen
met het Kustwachtcentrum of eventuele andere partijen. Zij communiceren alleen via de
marifoon. Voor het overgrote deel ons NCP geldt dat er nu geen mobiel dataverkeer mogelijk
is.
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Figuur 8: Straalverbindingsnetwerk olie- en gasplatforms

Figuur 9: 4G zakelijk netwerk – geplande status eind 2020

4.9

Hoofdstuk 4 Samengevat

In hoofdstuk 4 zijn de meetnetten, meetsystemen beschreven die door RWS, Kustwacht, LVNL
en KNMI ingericht zijn op het NCP ten bate van de monitoring en dienstverlening op het NCP.
In hoofdstuk 4 is ook het MWTL-programma weergegeven voor de ecologische en
waterkwaliteitsmonitoring. In beknopte vorm zijn in voorliggende hoofdstuk overzichten
gegeven van de audio en data communicatienetwerken op het NCP.
In dit hoofdstuk is daarmee – samen met hoofdstuk 2 en 3 – de basis beschreven voor de
analyse van de maatschappelijke en economische ontwikkelingen, zoals deze worden
weergegeven in hoofdstuk 5, als belangrijke thema’s voor de veranderende toekomstige
informatiebehoefte op het NCP.
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5. Maatschappelijke en Economische ontwikkelingen
De Nederlandse Maritieme Strategie 2015-2025 [9] is een integraal kader voor het rijksbrede
maritieme beleid. Aanleiding voor de maritieme strategie is een besef van toenemende
samenhang en verknoping van maritieme sectoren alsmede de noodzaak om beter aan te
sluiten bij trends en ontwikkelingen in de maatschappij. De Rijksoverheid wil haar bijdrage
daaraan leveren door te bevorderen dat er sprake is van o.m.:
•
Adequate (internationale) regelgeving, inclusief tijdige implementatie, met een goed
werkende keten van beleid, uitvoering en handhaving;
•
Gezamenlijke kennisontwikkeling en innovatie alsmede innovatiegericht en
maatschappelijk verantwoord inkopen;
•
Toereikende aanleg en adequaat beheer en onderhoud van de infrastructuur, inclusief
betere benutting.
De Nederlandse maritieme strategie met de daaraan gekoppelde werkprogramma [10] hebben
direct of indirect een relatie met de in dit hoofdstuk aangegeven ontwikkelingen. De
onderstaande – beknopt beschreven - ontwikkelingen hebben direct of indirect effect op de
dienstverlening op het NCP en daarmee op de informatiebehoefte.
Uitbreiding windparken op zee
De realisatie van windparken op de Noordzee en de ontwikkeling van nieuwe economische
activiteiten in de windparken zoals zonneparken en zeewierboerderijen, veranderen de
infrastructuur op de Noordzee aanzienlijk. Deze infrastructurele veranderingen hebben invloed
op:
•
Het toenemend gebruik van de Noordzee door de scheepvaart en de
verkeersafwikkeling op de Noordzee door de diverse typen scheepvaart (zeevaart,
visserij, werkvaart en recreatievaart);
•
Een toename van risico’s voor aanvaringen en aandrijvingen met gevolgen voor
mens, zeemilieu en assets;
•
Lokale diversiteit van de meteorologische en waterveiligheidscondities;
Bijlage 6 van Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee [11] is een afwegingskader voor veilige
afstanden tussen scheepvaartroutes en windparken op zee. Dit afwegingskader is een advies
aan de directeur Maritieme Zaken van het ministerie van I&W waarmee vanuit de invalshoek
van nautische veiligheid uitspraken gedaan kunnen worden over maatwerk voor veilige
afstanden tussen scheepvaart en windparken.
Grip op de scheepvaartverkeersveiligheid en een gedegen en onderbouwde veiligheidsafweging
is indirect van grote waarde voor andere belangen. Een eerste indirect belang is de
toegankelijkheid van de Noordzeehavens, waarbij veilige aanvaar- en vertrekroutes van
levensbelang zijn voor de aantrekkelijkheid, imago en concurrentiepositie van de havens. Via
zogenaamde ‘safe berth clausules’ voor schepen zullen Noordzeehavens minder attractief
worden als aanvaar- en vertrekroutes significant onveiliger worden. Een tweede indirecte
belang is het milieubelang: door grip op scheepvaartverkeersveiligheid is een positief effect te
verwachten op milieuschade door het beperken van aanvaringen.
Een derde belang is de attractiviteit van de Noordzee voor windparken. Exploitanten van
windparken zijn gebaat bij duidelijk beleid voor het vaststellen van een aanwijsgebied,
duidelijke veiligheidsafweging voor kaveluitgifte en vergunningverlening, en bij een situatie
waarbij zo min mogelijk kans is op ongevallen en aanvaringen tussen schepen en windparken.
Het afwegingskader voor maatwerk is hierbij behulpzaam.
De plannen voor de ontwikkeling van offshore windparken in het NCP geeft aan dat we in 2030
11 Giga watt aan energie van windparken op het NCP verkrijgen maar ook de plannen van
onze buurlanden leiden tot aanzienlijke Giga Watts offshore windparkcapaciteit. Een dergelijke
massale inzet van offshore windparken kan effecten hebben op onder meer wind, golven en
stroming maar heeft ook op diverse lokale meteorologische effecten. De meteorologische en
waterkwantiteit-effecten zijn belangrijk bij de planning, bouw en beheer van de windparken en
hebben ook lokale effecten op de scheepvaart en andere gebruikers van de Noordzee.
Door Deltares is in 2018 in opdracht van Rijkswaterstaat – Wozep, - een onderzoek uitgevoerd
naar de mogelijke effecten van windparken op onder meer de waterkwantiteit en
waterkwaliteit [12]. Het rapport geeft aan dat de bouw van windparken de nodige effecten
hebben op de waterkwantiteit.
Bij het onderzoek zijn een aantal mogelijke effecten geïdentificeerd zoals:
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•
•
•

Grootschalige ontwikkeling van windparken kan leiden tot (nog onvoldoende
gekwantificeerde) effecten op de wind en golven op de Noordzee.
De impact van wakes (windschaduwen) op het genereren van golven kan aanzienlijk
zijn en impact kan nog steeds aanwezig zijn nabij de kust.
Getijdenstroomblokkering door windparken kan gevolgen hebben voor de
getijdendynamiek in het zuidelijk deel van de Noordzee.

Duidelijk is dat er bij windparken rekening gehouden moet worden met extra
scheepvaartverkeer tijdens de bouw van windparken. Maar ook na de bouw zal er meer
onderhoudsverkeer zijn. Mitigerende maatregelen bestaan uit bepalingen en maatregelen bij
bouw en onderhoud van windparken en afspraken over monitoring ervan. Mitigerende
maatregelen, zoals verkeerbegeleiding en verkeersmaatregelen, waaronder (eenzijdig)
afsluiten van windparken, markeren en verlichting die onderkend zijn in het afwegingskader
zijn zowel bij de bouw als bij onderhoud relevant.
Toenemend economisch belang van de mariene sector
Het economisch belang van de mariene sector als geheel, de “Blue Economy”, [13] neemt ook
in Europees verband toe en groeide van 2009 tot 2019 met 15%. De “Blue Economy” omvat
activiteiten zoals de mariene mijnbouwproducten, hernieuwbare mariene energie, maritiem
transport maar ook de gerelateerde mariene activiteiten zoals biotechnologie, scheepsbouw en
reparatie, havenactiviteiten, digitale diensten, enz. Voor de Noordzee is dan ook zeker
specifiek te noemen opwekking van duurzame energie met drijvende zonne-, getijde- en
windinstallaties en voedselproductie op zee.
Meer maatschappelijke aandacht veiligheid
Meer maatschappelijke aandacht voor veiligheid op de Noordzee van de scheepvaart en de
luchtvaart in een steeds complexere infrastructuur. Tevens is hieraan te verbinden een
veranderend gebruik van het lage luchtruim boven de Noordzee door helikopters en vliegende
drones. Meer aandacht voor veiligheid betekent ook meer behoefte aan informatie om de
veiligheid te kunnen garanderen. Onderzoek uitgevoerd door MARIN heeft aangegeven dat het
aantal incidenten op de Noordzee aanzienlijk zullen gaan toenemen.
Intensivering Scheepvaart
Intensivering van scheepvaart in bepaalde gebieden op het NCP. Naast de maritieme
scheepvaart naar onze havens en de doorgaande vaart is er intensieve visserij, meer
werkvaart en recreatievaart in een steeds complexer wordende infrastructuur. De veiligheid
kan in het geding komen en vereist verkeersmanagementmaatregelen en informatie. Maritiem
transport vergt ook steeds meer informatie om planmatig te kunnen varen. Al varend op de
Noordzee is er in toenemende mate informatie-uitwisseling nodig tussen de wal en het schip.
Toegankelijkheid van de havens.
Van groot economisch belang is dat de toegankelijkheid van de Noordzeehavens (Nederlandse,
Belgische en Duitse) gegarandeerd blijft. Veilige aanvaar- en vertrekroutes zijn van
levensbelang voor de aantrekkelijkheid, imago en concurrentiepositie van deze havens en de
werkgelegenheid.
Smart Shipping/autonoom varen op de Noordzee. Smart Shipping of zelfs autonoom varen
stelt eisen aan de informatievoorziening. Uiteraard betreft dit de informatievoorziening van het
schip en de overige scheepvaart maar ook de informatie die nodig is van de vaarwegbeheerder
of havenautoriteit.
Brexit
Door de Brexit loopt binnen afzienbare tijd de Europese buitengrens over de Noordzee
waardoor extra inzet en informatie nodig is voor toezicht en handhaving bij
grensoverschrijdend verkeer en voor de onderkenning van illegale of criminele transacties.
Toename van de behoefte aan scheepsinformatie en reis-, lading- en bemanningsinformatie en
surveillance informatie is evident.
Decommissioning/ontmanteling olie- en gasplatforms
Een belangrijk deel van de sensoren van het Landelijk Meetnet Water (LMW), het
meteorologisch meetnet en AIS-sensoren en ADS-B-sensoren van LVNL op de Noordzee zijn
opgesteld op olie- en gasplatforms. Olie- en gasplatforms op het NCP worden steeds minder
rendabel en het is te verwachten dat de platforms in hoger tempo dan al gepland ontmanteld
worden. Ontmantelingsdata hangen samen met zeer dynamisch financieel, economisch en
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politiek beleid. Op dit moment is de verwachting dat 65 van de 150 olie- en gasplatforms op
het NCP in de komende 5-10 jaar gaan verdwijnen.
Daarmee komen de huidige opstelpunten voor genoemde systemen te vervallen en moet
gezocht worden naar alternatieven om voldoende gegevens in te winnen voor de wettelijke
taken van de (semi)overheidsdiensten. Met name in het Noordwestelijk deel van het NCP
buiten de 12 Nm zone zijn deze niet altijd voorhanden zijn.
Dit is een zeer urgente aanleiding om te onderzoeken hoe op de middellange en lange termijn
de IV-infrastructuur op de Noordzee, waarvoor nu nog gebruik gemaakt wordt van deze
platforms, wordt heringericht.
Vanwege deze decommissioning van gas- en olieplatforms is zeer urgent een
verplaatsingsstrategie nodig voor de middel lange (10 jaar) en lange termijn (20 jaar) om
verlies aan dienstverlening te voorkomen. Op dit moment wordt te veel op ad hoc basis
sensoren verplaatst vanwege de al gaande decommissioning.
Hoofdstuk 5 samengevat
In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste maatschappelijke en economische ontwikkelingen
beschreven die van in vloed zullen zijn op de veranderende informatiebehoefte op de
Noordzee. Globaal beschreven betreffen dit onder meer:
• Forse toename van windparken;
• Intensivering van de scheepvaart;
• Toename van andere industriële activiteiten op de Noordzee;
• Smart Shipping/autonoom varen op de Noordzee;
• De Brexit leidend tot de Europese buitengrens over de Noordzee;
• Ontmanteling van Olie- en gasplatforms op het NCP.
In hoofdstuk 6 wordt op basis van deze ontwikkelingen beschreven wat de toekomstige
informatiebehoefte kan zijn. Deze veranderende behoefte is met name gebaseerd op
meningen van domein experts.
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6. Veranderende informatie- en connectiviteitsbehoefte
6.1

Informatiebehoefte maritiem en luchtvaart3

Van primair belang voor alle stakeholders op de Noordzee is dat er informatie beschikbaar
komt die een doelgerichte en betrouwbare ‘situational awareness’ oplevert. De term
‘situational awareness’ staat voor het dynamische proces van monitoren, detecteren,
interpreteren en verwerken van informatie als basis voor het treffen van maatregelen en
uitvoeren van taken.
In dynamische omgevingen zoals de Noordzee, waar de kans op een ernstig ongeval weliswaar
klein is maar de effecten groot kunnen zijn, moet een veelheid aan signalen tijdig herkend en
juist geïnterpreteerd worden. Fouten die voortkomen uit het falen van deze herkenning of uit
een onjuiste interpretatie van de signalen, kunnen leiden tot calamiteiten. De informatie moet
effectief en overzichtelijk worden aangeboden om tijdig te kunnen anticiperen.
Deze situational awareness is de basis voor de uitvoering van de wettelijke taken:
•
De uitvoering van adequaat verkeersbegeleiding en verkeersmanagement nu en in de
toekomst door de Kustwacht ten behoeve van veilige en efficiënte verkeersafwikkeling
op de Noordzee;
•
De optimale uitvoering van Search en Rescue-taken en taken in het kader van rampen incidentbestrijding door Kustwacht en vliegende en varende ondersteunende
partijen;
•
Opsporen en monitoren van bedreigingen en overtredingen ten behoeve van
grensbewaking, security- en handhavingstaken op de Noordzee door onder meer
Kustwacht en het Ministerie van Defensie (marechaussee en marine), politie en
douane;
•
Uitvoering van adequate verkeersbegeleiding/VTS in de aanloopgebieden tot de
havens door de havenautoriteiten;
•
Uitvoering van inspectietaken door inspectiediensten.
Situational awareness is tevens van belang voor private partijen bij:
•
Veilige en efficiënte navigatie aan boord van schepen – zeevaart, visserij, werkvaart
en recreatievaart - maar ook aan boord van het varende (vergaand) “autonome
schip” en de interactie met de normale scheepvaart;
•
De veiligheid van de mensen en middelen behorende bij de bouw, het onderhoud en
het beheer van windparken en de exploitatie van olie- en gasplatforms en
zonneparken en zeewierboerderijen op de Noordzee.
Voor het creëren van de bovenstaande specifieke “situational awareness’ is behoefte aan
diverse typen informatie, onderstaand worden die categorieën benoemd. In bijlage 4 zijn deze
informatie categorieën in meer detail uitgewerkt.
Verkeersinformatie scheepvaart en luchtvaart
Rijkswaterstaat en andere uitvoeringsorganisaties van de overheid hebben voor situational
awareness gegevens nodig over de scheepvaart en over de verkeersstromen waarbij met
name ook scheepsposities en informatie over type schepen, lading en bemanning van belang
zijn.
Actuele posities van schepen zijn waar te nemen via AIS en radar waarbij radardekking op het
NCP nog marginaal is. AIS levert in belangrijke mate ook identificatiegegevens en de
basisinformatie van de schepen die op de Noordzee varen.
Karakteristieken van schepen en hun reisgegevens en ladinggegevens zijn via administratieve
systemen zoals SafeSeanet beschikbaar, SafeSeaNet kan bovendien de gegevens leveren van
de scheepvaart die de Noordzee nadert.
Meer en meer ontstaat er de behoefte om de verkeersinformatie met visuele detailinformatie
te completeren. Video observatie voorziet in een toenemende behoefte om scheepvaart en met
name ook de ongeoorloofde doorvaart door windparken visueel te monitoren. In het kader van
het project “Zicht op Zee” vindt op dit moment een onderzoek plaats naar de noodzaak,

3

In het kader van de Verkenning is met de informatiebehoefte van de “luchtvaart” met name
bedoeld de informatiebehoefte bij helikopter bewegingen naar de platforms op het NCP en de
helikopter operaties die ondersteuning leveren bij SAR-operaties en incidenten en calamiteiten
op het NCP.
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haalbaarheid en eisen aan videomonitoring bij diverse processen, SAR-activiteiten,
handhaving, securitytaken en incidenten en calamiteiten op de Noordzee.
Voor het voorkomen en afhandelen van incidenten zijn efficiënte en robuuste – audio communicatie faciliteiten nodig. Het NCP is slechts in beperkte mate voorzien van radar en
VHF/HF-voorzieningen, terwijl AIS voor een belangrijk deel van het NCP dekkend beschikbaar
is. Met name in de noordwestelijke deel van het NCP is nu geen sprake van volledige AIS-typeA dekking. Over het gehele NCP is echter de dekking van AIS-B voor de pleziervaart
aanzienlijk beperkter. Uitbreiding van het aantal AIS-walstations voor deze AIS-dekking is naar
de toekomst zeker wenselijk.
Uitbreiding van de VHF-dekking voor met name audiocommunicatie lijkt eveneens essentieel.
In de aanloopgebieden tot de havens zijn verkeersbegeleidende systemen van de
havenautoriteiten operationeel met de daarbij noodzakelijke technische voorzieningen zoals
radar- AIS en VHF-netwerken en GMDSS4. In opdracht van de Raad van de Kustwacht is een
verkenning uitgevoerd naar de mogelijke uitbreiding van de radar en AIS-dekking op het NCP
(zie hoofdstuk 7.1)
Waterkwantiteit en meteorologische informatie
Aanvullende maar essentiële informatievoorzieningen voor de ondersteuning van de
operationele dienstverlening op de Noordzee zijn de waterkwantiteitsinformatie zoals
beschikbaar via het Landelijk Meetnet Water (LMW2) van Rijkswaterstaat en de
meteorologische informatie beschikbaar vanuit het meteorologische meetnet van KNMI.
Met de realisatie van windparken zijn er een aantal zeer specifieke meteorologische en
hydrologische effecten gesignaleerd zoals mistgebieden achter windparken en golfpatronen
nabij windmolens. Door deze effecten is het noodzakelijk om de meetinfrastructuur in en bij de
windparken te verdichten zodat informatie op lokaal niveau beschikbaar komt.
Overige nieuwe informatiebehoeften
Tot slot vragen ontwikkelingen, die te voorzien zijn in de toekomst zoals de monitoring en
sturing van “autonome” schepen, drones voor monitoring en SAR en eventueel gegevensdeling
van scheepssensoren om bijstelling van de informatiebehoefte op de Noordzee. Er is nog geen
specifiek beeld van die informatiebehoefte
Centrale IV-vraagstukken
Bij de inventarisatie van de informatiebehoefte in het maritieme domein zijn een aantal
principiële dilemma’s aan de orde gekomen die op beleidsniveau antwoorden vragen voordat
effectief aan de invulling aan de informatiebehoefte kan worden gegeven. Het merendeel van
de centrale vraagstukken zijn het maritieme domein overstijgend en zeker niet beperkt tot
besluiten voor de informatievoorziening op de Noordzee. In bijlage 5 zijn deze dilemma’s als
“Centrale Vraagstukken” weergegeven.
Samenvattend overzicht van de informatiebehoefte
Gecategoriseerd is in onderstaande tabel de informatie in categorieën weergegeven die in
breedste zin nodig is voor het creëren van situational awareness.
Informatiecategorie (en verbijzondering)

Opmerking

Verkeersinformatie
Scheepspositie

Radarnetwerk, AIS-netwerk en op

sommige plaatsen RDF.
Scheepskenmerken, reis-lading en
bemanningsinformatie
Video monitoring scheepvaart, visserij en
recreatievaart en doorvaart windparken.

Beschikbaar via SafeseaNet

Videomonitoring bij SAR en incidenten en
calamiteiten

KW-schepen en vliegtuig en SAR helikopter
- Nog niet beschikbaar

Berichten aan de scheepvaart

Beschikbaar via Notices to Mariners en via
Kustwacht

Nog niet beschikbaar

4

GMDSS = Het Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) is een internationaal
overeengekomen set veiligheidsprocedures, soorten apparatuur en communicatieprotocollen
die worden gebruikt om de veiligheid te vergroten en het gemakkelijker te maken om in nood
verkerende schepen en vliegtuigen te redden.
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Informatiecategorie (en verbijzondering)

Opmerking

Alarmeringsinformatie, info calamiteiten en
incidenten

VHF, HF-netwerk (GMDSS)

Vaarplannen

Niet beschikbaar bij overheid is zaak van
rederijen en havenbedrijven/terminals

Verkeersinformatie luchtvaart
Positie informatie

ADS-B

Vluchtplannen

LVNL

Actuele luchtvaartinfo

Electronic flight bag

Waterveiligheid informatie

LMW

Meteorologische informatie

Meteorologisch netwerk

Geografische omgevingsinformatie

ENC’s

Planningsdata

Planningsdata beschikbaar via haven
managementsystemen

Historische data

Informatie via databases voor reizen,
ongevallen en schepen

Toekomstige ontwikkelingen
Monitoring en sturing “autonome” schepen

Effecten voor informatiebehoefte moeten in
toekomst blijken.

Drones (varen en vliegen) voor monitoring
en SAR

Effecten voor informatiebehoefte moeten in
toekomst blijken.

Datasharing scheepssensoren

Effecten voor informatiebehoefte moeten in
toekomst blijken.

Tabel 3: informatiebehoefte en informatievoorziening maritieme situational awareness.
De in bovenstaande tabel bedoelde informatie is in belangrijke mate beschikbaar, de
informatie is echter niet geïntegreerd maar erg versnipperd. Gevolg hiervan is dat gebruikers
niet over een volledig verkeersbeeld kunnen beschikken.
Verschil in de situational awareness voor de diverse typen gebruikers is niet alleen het verschil
in primaire aandachtsgebied. Waar de scheepvaart interesse heeft in verkeersdeelnemers in de
directe navigatieomgeving en niet geïnteresseerd zal zijn in de historische informatie heeft de
Kustwacht als aandachtsgebied het NCP en met interesse in alle genoemde informatie.
Voor het voorspellen van een risicobeeld van de Noordzee – in aanvulling op het normaalbeeld
waarop de situational awareness gebaseerd is – is met name ook historische verkeers- en
ongevallendata vereist in combinatie met historische hydro meteo data en een verkeersbeeld
buiten het NCP.

6.2

Informatiebehoefte waterkwantiteit

De huidige beschrijving van de informatiebehoefte op de Noordzee is vastgelegd door middel
van puntlocaties. De informatiebehoefte hangt in de meeste gevallen niet aan één enkele
locatie, maar de juiste verdeling van meetpunten over de ruimte en de inzet van numerieke
modellen is belangrijk. Door terug te grijpen op de originele formuleringen van de
informatiebehoefte blijkt het mogelijk om die behoefte meer globaal te formuleren in
ruimtelijke verdeling van informatie. Dit geeft meer mogelijkheden in de invulling van die
informatiebehoefte. Dit zal van pas komen bij het verdwijnen van platforms op de Noordzee
waar nu informatie van wordt betrokken.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat wanneer er langjarig gemeten is op een bepaalde
meetlocatie, zoals bijvoorbeeld op meetpunten K13 en Europlatform, de meetreeks van grote
waarde is voor bijvoorbeeld statistische analyses en klimaattrendanalyses voor de Nederlandse
kust. Het effect van het verdwijnen van meet-infrastructuur is vooral een risico voor het
borgen van die informatiebehoefte op de Noordzee.
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Hydraulische randvoorwaarden voor het garanderen van de waterveiligheid van
Nederland
Het Landelijk Meetnet Water levert waterkwantiteitsinformatie die essentieel is voor het
beveiligen van Nederland tegen hoogwater, onze dijken moeten de toekomst van Nederland
veiligstellen. Met de klimaatverandering is dit een toenemend belang van het Landelijk Meetnet
Water.
Voor het toetsen van de dijken volgens het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI), zijn
hydraulische randvoorwaarden nodig. Deze hydraulische randvoorwaarden worden eens per 6
jaar afgeleid voor een groot aantal locaties langs de Nederlandse kust en bestaan o.a. uit
maatgevende golfhoogtes, golfperiodes, golfrichtingen en waterstanden voor een bepaalde
terugkeertijd bij de teen van de dijk.
De huidige hydraulische randvoorwaarden voor toepassing in het WBI en Ontwerp
Instrumentarium zijn gebaseerd op:
•
Voor waterstanden: interpolatie tussen statistiek bij meetstations langs de kust
•
Voor golven: productieberekeningen met SWAN (golfmodel), waarbij WAQUAberekeningen als invoer (waterstand en stroming) voor het golfmodel dienen.
Waterkwantiteit bij windparken
Door de aanleg van windparken verandert de informatiebehoefte van de scheepvaart. De
scheepvaart heeft een kleinere corridor om te varen van en naar de kust. Hierdoor ontstaat
ook een informatiebehoefte van operationele waterkwantiteitsinformatie in en nabij de
windparken vanaf de planvorming tot en met de operationele fase van de windparken inclusief
de nieuwe gebruikerstypen.
Daarnaast is er behoefte bij de scheepvaart aan informatie over stroming, temperatuur en
zout/geleidendheid. Een belangrijke gebruiker van deze informatie is ook het loodswezen ten
bate van de beloodsing van de scheepvaart in de complexer wordende infrastructuur op de
Noordzee. Deze informatie is echter ook van essentieel belang bij de bouw en het beheer van
de windparken.
Voor deze operationele toepassingen zijn 3D hydrodynamische modellen nodig, in combinatie
met hoogfrequente metingen van stroming, temperatuur en zout/geleidendheid over het
diepteprofiel.
Dwarsstroming bij Haventoegangen
Voor de toegang van de geulen naar de Westerschelde, Eems en IJmuiden geldt dat de
validatie van dwarsstroming in de geulen regelmatig gebeurt middels aanvullende metingen,
met name als afwijkingen van het model met de werkelijkheid worden geconstateerd door de
scheepvaart. Metingen in de buitengebieden zijn noodzakelijk voor de modelvalidatie.
Bijvoorbeeld voor de toegang van grote schepen met grote diepgang op de Westerschelde
vanaf de loodsposten Wandelaar en/of Steenbank.
Golfverwachtingen
Voor de havens is er behoefte om golfmeetlocaties op enige afstand van de Nederlandse kust
te hebben, om de deining te kunnen zien aankomen. Ruimtelijke golfinformatie in complexere
gebieden zoals bij de aanvoerroutes naar havens is in toenemende mate nodig. Hiermee
kunnen de operationele golfmodellen verbeterd worden, wat ten goede komt aan de
golfvoorspellingen voor de scheepvaart. Voor Rotterdam bestaat de behoefte om de bestaande
HF Radar ook in te zetten voor het meten van golven.
Vanuit de scheepvaart/kustwacht bestaat ook behoefte aan gedetailleerdere golfinformatie
(vooral in relatie met de waterdiepte en grondzeeën) op de buitengaatse scheepvaartroutes op
de Noordzee. Dit om incidenten zoals recent met de MSC Zoë te voorkomen.
Watertemperatuur
Watertemperatuur wordt door de kustwacht gebruikt wanneer personen uit het water gered
moeten worden en bij evenementen. Op dit moment geven satellieten wekelijks informatie
over de watertemperatuur. In de toekomst zal bij de inrichting van zeewierboerderijen en
zonnefarms op de Noordzee de watertemperatuur in toenemende mate van belang zijn.
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6.3

Meteorologische informatiebehoefte

In aanvulling en uitbreiding op de meteorologische informatiebehoefte zoals aangegeven in
hoofdstuk 6.1 is de navolgende meteorologische informatie met name bij en in windparken om
meer specifieke redenen nodig:
Wind
Het windklimaat op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) kenmerkt zich door een grote jaarop-jaar variabiliteit. We weten dit alleen omdat we de wind en de luchtdruk op het NCP al zo
lang meten. Naast informatie over variabiliteit, langjarig gemiddelden en trends (ook op
grotere hoogte), geven lange meetreeksen ook informatie over extremen: veel of weinig wind.
Langdurige winddroogtes zijn meestal grootschalig en spreiding van windparken over het NCP
om dalen in wind op te vangen met pieken elders heeft dan ook geen zin (buurlanden hebben
ook geen wind). Ook bij te veel wind kunnen problemen ontstaan: schade aan turbinebladen
bijvoorbeeld of een (te) sterke afname van de windenergieopbrengst als de wind boven de cut
-out windsnelheid komt en de windturbines moeten worden afgeschakeld.
Informatie over windklimaat wordt gebruikt bij wind resource assessments (hoeveel energie
gaat een windpark opleveren). Informatie over verandering van het windklimaat wordt
vooralsnog niet meegenomen.
Straling
Het is bekend dat, door verschillen in oppervlaktetemperatuur en beschikbaar vocht voor
verdamping, bewolking boven zee heel anders kan zijn dan boven land. Op jaarbasis blijkt de
inkomende straling boven de Noordzee groter te zijn dan boven land, wat gunstig is voor de
winning van zonne-energie op zee. Er worden studies gedaan om te onderzoeken in hoeverre
het effectief is om zee-zonneparken aan te leggen die de energiewinning uit windparken
aanvullen. Om te kunnen bepalen of de hoeveelheid straling op de Noordzee verandert in een
veranderend klimaat, zijn langdurige stralingsmetingen nodig.
Temperatuur, relatieve vochtigheid, luchtdruk
Het weer op het Nederlandse vasteland komt meestal van de Noordzee (overwegend westelijke
wind). Daarom is het belangrijk dat we het Noordzeeklimaat en de veranderingen daarvan
kennen en begrijpen. En dat betekent dat we langdurig moeten meten op de Noordzee.
Satellietvalidatie
Om de kwaliteit van satellietmetingen te bepalen is validatie met onafhankelijke metingen
cruciaal. Boven land zijn hiervoor veel metingen beschikbaar, maar boven zee is dat niet het
geval. Juist daar zijn de condities voor de satellietmetingen (denk aan helderheid, temperatuur
en ruwheid van het oppervlak) anders dan boven land en dus is specifieke validatie nodig. Het
KNMI is betrokken bij een aanzienlijk aantal satellietmissies en heeft daarmee een grote
behoefte aan referentiemetingen die voor validatie gebruikt kunnen worden. Belangrijke
parameters zijn wind (incl. verticaal profiel), globale straling, NO2-kolomhoeveelheden en
neerslag.

6.4
Ecologische informatiebehoefte - herziening monitoring
programma Kaderrichtlijn Mariene Strategie
In 2020 is een herziening van het Kaderrichtlijn Marien (KRM) monitoring programma
uitgevoerd onder coördinatie van het Informatiehuis Marien. In de Verkenning is daarom geen
aparte aandacht besteed aan de ecologische informatiebehoefte maar is de bovengenoemde
herziening die vastgelegd is in het rapport “Mariene Strategie (deel 2)
Actualisatie van het KRM-monitoringprogramma 2020-2026” [15] van juni 2020 leidend. Het
geactualiseerde monitoring programma is door de Tweede Kamer goedgekeurd en op 9
november 2020 ingediend bij de Europese Commissie.
In voorliggend hoofdstuk is volstaan met een abstract van dit rapport.
Het KRM-monitoringprogramma is het tweede deel van de Mariene Strategie voor het
Nederlandse deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026. Met de Mariene Strategie
geeft Nederland invulling aan de KRM. De KRM heeft als doel het mariene milieu te
beschermen en te behouden, duurzaam gebruik van de zee te bevorderen en mariene
ecosystemen in stand te houden. Om dit te bereiken, schrijft de KRM voor dat de EU-lidstaten
zich inspannen om in 2020 in hun zeeën een goede milieutoestand (ofwel GMT) te bereiken en
te behouden. Voor het beheer van het mariene milieu ontwikkelt elke lidstaat een Mariene
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Strategie die uitgaat van een ecosysteembenadering. De invloed van menselijke activiteiten op
het mariene ecosysteem mag het bereiken of behouden van de GMT niet verhinderen.
De Mariene Strategie bestaat uit drie delen [14,15,16], die elke zes jaar worden
geactualiseerd:
•
Mariene Strategie deel 1: initiële beoordeling van het mariene milieu, omschrijving
van de GMT, milieudoelen en daarmee samenhangende indicatoren. Het kabinet heeft
het geactualiseerde document in juni 2018 vastgesteld.
•
Mariene Strategie deel 2: KRM-monitoringprogramma 2020-2026.
•
Mariene Strategie deel 3: Programma van maatregelen, vastgesteld in december
2015.
De Mariene Strategie heeft als toepassingsgebied het water, de zeebodem en de ondergrond
zeewaarts van de basiskustlijn vanwaar de breedte van de territoriale zee wordt gemeten. Het
toepassingsgebied van de KRM overlapt gedeeltelijk dat van de Kaderrichtlijn Water, namelijk
de zone tot 12 Nm vanaf de basiskustlijn (‘kustwateren’).

Figuur 10: Toepassingsgebied KRM, KRW-waterlichamen en OSPAR-gebieden
De KRM noemt elf beschrijvende elementen – de descriptoren – voor het bepalen van de
toestand van de structuur, de functies en processen binnen het mariene ecosysteem, en van
verstoringen van het mariene ecosysteem als gevolg van menselijke activiteiten (ook wel
drukfactoren genoemd). In het Commissiebesluit 2017/848/EU zijn deze descriptoren
uitgewerkt in criteria.
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De descriptoren zijn in dit rapport in bijlage 1 weergegeven en voor de volledigheid zijn deze:
Descriptor
no
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11

descriptor
Biodiversiteit (vogels, vissen, zeezoogdieren)
Niet-inheemse soorten (exoten)
Commerciële vis, schaal- en schelpdieren
Voedselwebben
Eutrofiëring
Integriteit van de zeebodem (Habitats)
Hydrografische eigenschappen
Vervuilende stoffen
Vervuilende stoffen in vis en visproducten
Zwerfvuil
Toevoer van energie, waaronder onderwatergeluid

Milieudoelen, Goede Milieu Toestand (GMT) en indicatoren
In de geactualiseerde Mariene Strategie deel 1 (2018) zijn op descriptorniveau (operationele)
milieudoelen vastgesteld. Ze zijn gerelateerd aan de belangrijkste drukfactoren en activiteiten
die verstoring en risico veroorzaken en zijn afgeleid van wat voor een goed functioneren van
het mariene ecosysteem nodig is.
Monitoring, een van de pijlers van de KRM
Het KRM-monitoringprogramma richt zich primair op het monitoren van de voortgang in de
richting van de GMT zoals die in de Mariene Strategie deel I (2018) per criterium is
beschreven. Dit gebeurt aan de hand van vastgestelde indicatoren. De monitoring die hieraan
is gekoppeld, wordt ook gebruikt voor de evaluatie van de milieudoelen die per descriptor zijn
beschreven. De milieudoelen zijn operationeel van aard en worden geadresseerd in de Mariene
Strategie deel 3. Effecten van individuele maatregelen kunnen doorgaans niet direct aan het
bereiken van de GMT worden gekoppeld, maar door de actuele toestand te monitoren kan wel
indirect worden afgeleid of maatregelen effectief zijn.
Het KRM-monitoringprogramma 2020-2026 beschrijft de informatiebehoefte en de hiervoor
benodigde monitoring die voor de actualisering van de Mariene Strategie deel 1 in 2024
worden voorzien. Als startpunt zijn de meetnetten uit het monitoringprogramma van 2014
gebruikt. Daarnaast zijn wijzigingen doorgevoerd op basis van:
•
De EU-beoordeling van het KRM-monitoringprogramma 2014 en de verwerking
hiervan door Nederland;
•
De geactualiseerde Mariene Strategie deel 1 (juli 2018);
•
Het streven naar regionale samenwerking aan een coherente monitoring en andere
ontwikkelingen, zoals innovaties.
De belangrijkste conclusies van de aanpassing in het monitoring programma zijn
(samengevat):
1.

In de meeste gevallen zijn de meetnetten uit de Mariene Strategie deel 2 (2014)
toereikend.

2.

Meetnetten die komen te vervallen voor de KRM zijn:
a. Scheepstellingen zeevogels (door verbetering van vliegtuigtellingen)
b. Met olie besmeurde zeevogels (GMT en indicator zijn gewijzigd).

3.

Meetnetten die worden aangepast of uitgebreid of die nieuw zijn en waarvan details in
2020 worden uitgewerkt:
a. D1C2 Populatieomvang zeevogels en bruinvissen:
b. D1C3 Demografische kenmerken zeevogels (nieuw criterium)
c. D1C6 Pelagische habitats:
d. D5C2 Chlorofyl a: innovatie met satellietmonitoring (naar aanleiding van EUproject JMP EUNOSAT);
e. D8C2 Effect verontreinigende stoffen;
f.
D9C1 Verontreinigende stoffen in eetbare weefsels;
g. D10C1 Zwerfafval op de zeebodem;
h. D10C2 Microafval;
i.
D11C1 en D11C2 Onderwatergeluid: nieuwe meetnetten/registratie.
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4.

Meetnetten die in ander verband worden opgezet of aangepast, en die in dat geval
ook onderdeel worden van of bijdragen aan het KRM-monitoringprogramma:
a. D1C1 Incidentele bijvangsten zeezoogdieren, zeevogels, vissen;
b. D1C5 Leefgebieden;
c. D7 Hydrografische eigenschappen: het onderwerp mogelijke effecten op
hydrografische eigenschappen van de grootschalige uitrol van windenergie
op zee staat op de Kennisagenda Noordzee 2030. Binnen Wozep is al een
verkennende studie uitgevoerd. Eventuele vervolgvragen worden in dat
kader opgepakt;
d. Aanvullende monitoring die mogelijk voortkomt uit afspraken in het
Noordzeeakkoord.

5.

Wijzigingen in het monitoringprogramma blijven mogelijk nodig vanwege het
intensievere gebruik van de Noordzee, ontwikkelingen in monitoringtechnieken, en de
(verdere) ontwikkeling van indicatoren.

Samenwerking en organisatie
Nederland zet in op zoveel mogelijk internationale samenwerking en afstemming bij het
bepalen van de informatiebehoefte en bij de uitwerking hiervan in monitoringprogrammering
en de uiteindelijke beoordeling.
De uitwerking van de Mariene Strategie met indicatoren, monitoring, kennisprogrammering en
maatregelen sluit dan ook voor een belangrijk deel aan op afspraken en ontwikkelingen in
internationaal verband.
Nederland hecht grote waarde aan internationale afstemming van de KRM binnen regionale
zeeconventies en zet zich in voor de regionale zeeconventie OSPAR. Vanwege het belang van
het uitwisselen van informatie en de coördinatie van werkzaamheden in het kader van de KRM
levert Nederland een actieve bijdrage aan alle relevante OSPAR-groepen. Daarnaast werken
alle Europese lidstaten al jaren effectief samen op het gebied van visserijmonitoring in ICESverband.
De OSPAR-verdragspartijen hebben afspraken gemaakt over minimumeisen die ze stellen aan
de in te winnen gegevens en de methoden hiervoor en ook over de afstemming en verbetering
van beoordelingsmethoden.
De meeste meetnetten uit het KRM-monitoringprogramma zijn onderdeel van het
overkoepelend meetnet van Rijkswaterstaat (MWTL-programma) of de Wettelijke
Onderzoekstaken (WOT) van LNV.
Het KRM-monitoringprogramma is voor een groot deel afhankelijk van bestaande monitoring
en gaat uit van het principe: eenmalige inwinning en meervoudig gebruik. Dit vergt een
efficiënte coördinatie van de inhoudelijke vereisten, de meetwerkzaamheden en de
verantwoordelijkheden van de verschillende ministeries en kennisinstituten. Het Informatiehuis
Marien (IHM) heeft hierbij een coördinerende rol. Het IHM verzamelt en ontsluit namens de
Nederlandse overheid de data die voor de KRM moeten worden ingewonnen. Op basis van het
KRM- monitoringprogramma worden de specificaties van de KRM-data vastgelegd in
informatiebehoeftedocumenten.

6.5

Connectiviteitsbehoefte

De invulling van de informatiebehoefte stelt uiteraard eisen aan de informatiesystemen en de
connectiviteitssystemen die op een optimale manier moeten zorgdragen aan de
informatievoorziening aan de stakeholders. Die eisen hebben te maken met
leveringszekerheid, betrouwbaarheid, capaciteit, snelheid (of vertraging/latency in het
doorgegeven signaal).
Uit een eerste verkenning van de connectiviteitsbehoefte - op basis van de in dit hoofdstuk
aangegeven informatiebehoefte - is weergegeven in de nota Digitale Connectiviteit Noordzee
[17] en geeft het volgende beeld:
•
Een groot deel van de informatiebehoefte is de basis voor missie kritische dienstverlening
met name gericht op de veiligheid op de Noordzee. Het gevolg hiervan is dat er hoge eisen
gesteld worden aan de beschikbaarheid van de dataverbindingen;
•
De decommissioning van de olie- en gasplatforms die de komende jaren in hoog tempo
gaat plaatsvinden maakt alternatieven voor een gegarandeerde en hoogwaardige
transmissie van sensordata t.b.v. een missiekritische dienstverlenging nijpend;
•
De transmissie van administratieve informatie, zoals informatie uit Safeseanet en
havenmanagementsystemen – naar bijvoorbeeld Kustwachtcentrum via
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•

•

•

•

•

“landverbindingen” technisch probleemloos mogelijk. Dat geldt ook voor de informatieinwinning van meetsystemen, communicatiesystemen e.d opgesteld in de windparken
(zoals MIVSP5) waarvoor vaste verbindingen beschikbaar zijn tussen de platforms in
windparken en de het vaste land;
Vaak vindt bij de ecologische monitoring de inwinning van informatie plaats door het
handmatig of elektronisch nemen van monsters of uitvoeren van tellingen en zijn deze
monitoringstaken niet gekoppeld aan een operationele dienstverlening. Er is maar beperkt
sprake van elektronische informatie-uitwisseling c.q. de connectiviteitseisen zijn beperkt
of ontbreken. De behoefte aan digitale connectiviteit is uiteraard ook gericht op het
ecologisch domein op de Noordzee (bijvoorbeeld voor sensoren op meetboeien).
Een groot deel van de huidige informatiebehoefte is momenteel nog smalbandig maar
naar de toekomst zal voor missie kritische dienstverlening de behoefte aan breedband
communicatie sterk toenemen. Te denken is bijvoorbeeld aan videoverbindingen met het
Kustwachtvliegtuig voor inzet bij Search and Rescue;
Er worden vooralsnog geen hele hoge eisen gesteld aan de vertraging of latency, de
toekomstige informatiebehoefte vereist echter realtime communicatie met relatief lage
latency voor onder meer videoverbindingen. Binnen enkele jaren zullen zulke verbindingen
nodig zijn voor missie kritische dienstverlening;
De behoefte qua connectiviteit verschilt aanmerkelijk tussen de volgende soorten objecten
en toepassingen en kan variëren per deelgebied op de Noordzee:
o
Sensoren op vaste en mobiele platforms, die onafhankelijk van platforms
draadloos (smalbandig, vertraagd) continue moeten functioneren;
o
Patrouillevaartuigen en daar specifiek mee samenhangende objecten (zoals
sensoren, lokale drones);
o
Vaar- en vliegtuigen die niet van RWS of een andere uitvoeringsorganisatie zijn,
maar waarmee (ongeacht de richting van de informatiestroom) wordt
gecommuniceerd zoals bv met de Politie, Loodsdiensten of KNRM;
Ten aanzien van de vereiste digitale connectiviteit op het NCP zijn de kwaliteitseisen –
beschikbaarheid, latency etc. – en de technologische keuzes en urgentie niet overal gelijk.
Onderscheid is te maken – naar analogie van de Verkenning van de behoefte aan radar en
AIS-dekking op het NCP – naar:
o
Noordzee – Territoriale Zee (tot 12 NM)
o
Noordzee – Windmolenparken /Offshore installaties (incl. Veiligheidszone)
o
Noordzee – Verkeersscheidingsstelsel
o
Noordzee – Aanloopgebieden
o
Noordzee – Beschermde gebieden/Natura 2000
o
Noordzee - Overig tot 40 NM
o
Noordzee - Overig na 40 NM
Prioritering in tijd en kwaliteit van de inrichting van de digitale infrastructuur op de
Noordzee zal bij het onderzoek van de kwaliteitseisen en bij het opstellen van een
Uitvoeringsplan gemaakt moeten worden.

6.6

Hoofdstuk 6 samengevat

Uit onder meer bijeenkomsten met domein experts op het gebied van scheepvaart,
luchtvaart en waterkwantiteit is de informatiebehoefte voor de toekomstige
dienstverlening op de Noordzee herleid. De veranderende informatiebehoefte richt zich
met name op het realiseren van een optimale situational awareness voor een diversiteit
aan gebruikers op en boven zee.
In 2020 is een actualisatie van het ecologische monitoring programma uitgevoerd
onder coördinatie van het Informatiehuis Marien die leidend is voor de
informatiebehoefte in het mariene domein.
In directe relatie met de informatiebehoefte is in hoofdstuk 6 aandacht besteed aan de
veranderende behoefte aan connectiviteit. Geduid is dat onderzoek nodig is om de
eisen voor digitale connectiviteit op de Noordzee gedetailleerder in beeld te brengen.
In hoofdstuk 7 wordt bezien in hoeverre nationale en internationale technische en
technologische initiatieven en ontwikkelingen bij kunnen dragen aan de invulling van de
in hoofdstuk 6 aangegeven informatiebehoefte en connectiviteit.

5

MIVSP = Maritiem Informatie Voorziening Service Punt. MIVSP is erop gericht om platforms
in windmolenparken voor de kust te voorzien van sensoren en een grote diversiteit aan data te
gaan verzamelen en beschikbaar te stellen aan gebruikers. Zie hoofdstuk 7.1
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7. Technische en technologische initiatieven en
ontwikkelingen
De in voorliggend hoofdstuk beschreven nationale en internationale ontwikkelingen kunnen
bijdragen aan de invulling van de informatiebehoefte zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 6.
Tevens is in hoofdstuk 7.5 aandacht besteed aan de technische ontwikkelingen voor digitale
connectiviteit op de Noordzee, dit hoofdstuk is gebaseerd op de nota Digitale Connectiviteit
Noordzee [17]

7.1

Nationale initiatieven en ontwikkelingen

Modernisering van de Kustwacht met informatie gestuurd opereren.
De Kustwacht is momenteel bezig met het inrichten van een Maritiem Operatie Centrum
(MOC). Met dit MOC gaat de Kustwacht meer ‘Informatie Gestuurd Optreden’ (IGO). Dat wil
zeggen door betere en meer informatie over de situatie op de Noordzee (actueel en voorspeld)
kunnen varende en vliegende middelen doeltreffender worden ingezet. Met informatie gestuurd
opereren wordt de transitie van reactief naar proactief opereren gerealiseerd. Het gevolg van
IGO is dat hogere eisen aan de informatie en mate van detail van de informatie worden
gesteld.
Door een verbetering van de integratie van de systemen wordt in het MOC een completer en
overzichtelijkere beeldopbouw van de Noordzee gerealiseerd ten behoeve van de uitvoering
van de Kustwachttaken.
Ecologisch programma Wind op Zee (Wozep)
Het ecologisch programma Wozep [18] staat onder leiding van WVL van RWS en is een
samenwerking tussen EZ, IenM, kennisinstituten en marktpartijen.
De bouw en ingebruikname van de windparken op de Nederlandse Noordzee is voorafgegaan
en begeleid door monitoring en onderzoek. Voor elk windpark apart werd een monitoring- en
evaluatieprogramma uitgevoerd om de invloeden op ecologie en natuur van de Noordzee te
onderzoeken. De initiatiefnemer van de vergunning was verantwoordelijk voor het (laten)
uitvoeren hiervan. Nu, met 10 windparken in korte tijd te realiseren, is gezocht naar een
aanpak die efficiënter en beter is voor het onderzoek naar de (cumulatieve) effecten ervan op
het ecosysteem en naar de mechanismen erachter.
Met kennis uit de onderzoeksprogramma's van nu al bestaande windparken is een eerste
model-schatting gemaakt van het netto-effect van alle op de Noordzee bestaande en geplande
windparken tot 2023 op expliciet beschermde vogel- en zeezoogdiersoorten uit de Vogel- en
Habitatrichtlijn.
Het gebruik van onvoldoende gevalideerde model-inschattingen vanwege tekorten in kennis
vergroot eveneens onzekerheden in de voorspelbaarheid van het ecologisch ‘veilig’ kunnen
bouwen van de nieuwe offshore windparken. Anders dan tot nu toe stuurt de overheid nu
direct dit vervolgonderzoek aan. Oogmerk van deze beleidswijziging is efficiënter onderzoek en
relevantere en directer implementeerbare informatie. Het Ministerie van EZK heeft daarom
Rijkswaterstaat opdracht gegeven een nieuw monitoring- en onderzoeksprogramma te
ontwikkelen en uit te voeren in de periode 2016-2021.
De nieuwe kennis over de (cumulatieve) effecten van offshore windparken wordt direct
toegepast, o.a. door reductie van onzekerheden in de uitkomsten. Dit nieuwe programma is
het ‘Wind op zee ecologisch programma’ gedoopt, afgekort als Wozep.
De belangrijkste kennisleemtes liggen op het gebied van de (cumulatieve) effecten van aanleg
en gebruik van offshore windparken op de beschermde habitats en soortgroepen van
zeezoogdieren (bruinvis en zeehonden), zee- en kustvogels, trekkende landvogels,
onderwaterhabitats (voor bodemfauna en vis) en over de Noordzee trekkende vleermuizen.
Het onderzoeksprogramma – en de update van 2017-2023 – besteed met name aandacht aan
een aantal thema’s die kunnen leiden tot inzet van de resultaten:
•
Op korte termijn (tot 2023): gericht op gebruik van de resultaten in de geplande
windparken. Centraal hierin staat het onderzoek naar nut, noodzaak en effectiviteit
van de maatregelen die worden opgelegd aan de windsector om ecologische schade
te beperken (bv. stilzetten van de molens bij vogel- of vleermuizentrek);
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•

Lange termijn (na 2023): welke kennis is nodig om uitbreiding van areaal aan
windparken zo te kunnen laten plaatsvinden, wat zijn de te verwachten effecten van
het verder uitbreiden van het aantal windparken op de Noordzee, waar precies
kunnen ze komen en met welke mogelijke consequenties, hoe kunnen negatieve
effecten in voldoende mate worden voorkómen, etc.

De primaire thema’s zijn:
•
Monitoring en onderzoek naar effecten op bruinvis en zeehonden
Bruinvis, gewone en grijze zeehond ondervinden waarschijnlijk de meeste overlast van het
heigeluid in de aanlegfase van een windpark. Gedurende langere tijd kan het gebied daardoor
ongeschikt worden als rust- en foerageergebied voor deze soorten.
•
Monitoring en onderzoek naar effecten op vogels en vleermuizen
Zee- en kustvogels kunnen geneigd zijn kunstmatige structuren offshore te vermijden omdat
ze die niet als hun ‘leefgebied’ herkennen. Soorten die niet afgeschrikt worden door
windparken, lopen een risico in aanvaring te komen met de ronddraaiende rotorbladen van de
turbines. Het risico op aanvaringen geldt ook voor trekkende ‘landvogels’ en voor (over zee)
trekkende vleermuizen. Recent hebben directe waarnemingen ’s nachts met bat-detectors en
ringterugmeldingen laten zien, dat met name de ruige dwergvleermuis structureel heen en
weer trekt tussen het Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk. Voegen we daarbij dat
vleermuizen boven land aantoonbaar aangetrokken worden tot windparken én dat ze daarbij
inderdaad regelmatig slachtoffer worden van aanvaringen.
•
Monitoring en onderzoek naar effecten op onderwatermilieu en vissen
Wozep besteedt ook aandacht aan de mogelijke veranderingen in het onderwatermilieu.
Veranderingen in stroming en/ of patronen van erosie en sedimentatie dan wel in de
aanwezigheid van hard substraat op de bodem leiden theoretisch tot mogelijke veranderingen
in onderwater Habitats. Ook het verbod op bodem beroerende visserij in de parken heeft effect
op bodemfauna en vis. Deze effecten kunnen via voedselbeschikbaarheid doorwerken in de
kwaliteit van leefgebied voor beschermde soorten. Dit geldt zowel voor een aantal vissoorten
als voor zeezoogdieren en vogels.
Direct gerelateerd aan de WoZEP onderzoeken is het onderzoek naar de effecten van het
heigeluid op zeezoogdieren in beeld bepaald worden en onderzocht wordt of en hoe dit
verminderd kan worden door rekening te houden met de frequentie- afhankelijkheid van het
gehoor van de dieren. In het Europese project JOMOPANS, beschreven in hoofdstuk 7.2, vindt
dit onderzoek plaats.
Maritiem IV Service Punt (MIVSP)
In opdracht van het ministerie van EZK richt Rijkswaterstaat CIV op de elektriciteit platforms
in de windparken op de Noordzee een Maritiem IV Service Punt (MIVSP) in met
meetapparatuur6. De geplaatste radars en sensoren winnen gegevens in voor de
ondersteuning van het beheer en monitoren van het mariene ecosysteem en de maritieme
veiligheid in de nabijheid van het windpark (zie tabel 4 voor een overzicht).
De sensoren van het eerste platform (Borsele Alfa) zijn operationeel sinds 2020 en de
meetgegevens zijn deels op te vragen via waterinfo.rws.nl (expert modus). De komende jaren
zullen door de uitrol van de windparken meerdere platforms op de Noordzee geplaatst worden.
Het is de bedoeling dat Rijkswaterstaat CIV ook op deze platforms een MIVSP inricht. Mogelijke
uitbreiding van de typen sensoren staat daarbij nog ter discussie. Elk servicepunt wordt
aangestuurd door het RWS Offshore Expertise Centrum.
In de tabel op de volgende pagina zijn de diverse sensoren en hun doelstelling weergegeven.
MIVSP sensoren
Type sensor
Navigatie radars
AIS
CCTV
Vogelradar
Vleermuis detectie

6

Doelstelling informatie inwinning
Monitoring scheepvaart ter beveiliging windpark en
verkeersbegeleiding, verkeersmanagement Kustwacht.
Monitoring scheepvaart ter beveiliging windpark en
verkeersbegeleiding, verkeersmanagement Kustwacht.
Beveiliging windpark en scheepvaartmonitoring
Onderzoek en in later fase beveiliging tegen aanvaring vogels
met windturbines.
Onderzoek en in later fase beveiliging tegen aanvaring vogels
met windturbines.

Op het moment van schrijven van dit rapport zijn 4 platforms in opdracht gegeven.
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Waterhoogte,
watertemperatuur en
golfstroming
Luchtdruk, zicht,
Luchttemperatuur en
luchtvochtigheid
Hoogte wolkendek en
Windsnelheid (op
hoogte)

Waterkwantiteit windpark en invulling
waterkwantiteitsinformatie (LMW).
Meteo veiligheid windpark en invulling meteorologische
informatie o.m. ten behoeve van scheepvaart en luchtvaart
en windparkbeheer.

Tabel 4: MIVSP-sensoren
In het overzicht zijn sensoren vermeld die bedoeld zijn voor vogeldetectie en vleermuisdetectie
in de directe nabijheid van windparken. Bij uitbreiding van het aantal MIVSP-sensorplatforms
bij de bouw van de diverse windparken op zee wordt beoogd om deze typen detectoren uit te
bouwen tot meetnetten voor respectievelijk vogeldetectie en vleermuisdetectie. Met deze
meetnetten wordt een consistente monitoring mogelijk, ter bescherming van deze dieren, in
die gebieden op het NCP waar windparken ingericht zijn.
MIVSP-sensoren bieden ook gegevens die de veiligheid van de scheepvaart op de Noordzee en
de naderingsgebieden tot de havens kunnen beveiligen. MIVSP biedt deze gegevens die
ingewonnen worden als onderdeel van mitigerende maatregelen om een veilige
verkeerafwikkeling op de Noordzee te garanderen.
iSTACK
Het project interservice Strategisch Tactische Analyse Capaciteit Kustwacht (iSTACK) wordt
uitgevoerd in opdracht van Directeur Kustwacht (DKW).
De focus van dit project ligt op strategische en tactische analyse van verzamelde gegevens
over waarneembare elementen in de maritieme omgeving.
Op strategisch niveau moet analyse effectieve ondersteuning gaan bieden aan doelgerichter
beleid, operationele focus en prioritering voor veiligheidsaspecten op zee. Denk hierbij aan
trendanalyses als onderbouwing en actualisering van gerichte beleidskeuzes, speerpunten en
kritische prestatie indicatoren in plannen voor dienstverlening en handhaving.
Op tactisch niveau moeten analyses vooral voorspellend vermogen gaan genereren in de vorm
van thematische normaal- en risicobeelden, trends en indicatoren. Het geheel vormt
vervolgens effectievere risicoprofilering en prioritering voor meer gerichte IGO-opdrachten
tegen potentiele veiligheidsrisico’s.
Op operationeel niveau moet analyse gaan leiden tot betere ondersteuning bij planning,
aansturing, voorbereiding en uitvoering van opdrachten en inzet van beschikbare mensen en
middelen.
Het project bevindt zich thans in de pilotfase in aanloop naar de fase dat het programma van
eisen wordt opgesteld.
Verkenning radar en AIS-dekking NCP
De Raad van de Kustwacht heeft opdracht gegeven voor een verkenning naar de behoefte aan
radar- en AIS-dekking op het NCP. De verkenning heeft medio oktober geleid tot een concept
rapportage met adviezen om te komen tot een dekkend netwerk van AIS en radarsensoren. Bij
de verkenning zijn naast Rijkswaterstaat en Kustwacht een brede groep stakeholders
betrokken. Het NCP radar- en AIS-netwerk kan bijdragen aan het intensiveren van
verkeersmanagement op het NCP en zo nodig instellen van Vessel Traffic Services (VTS) indien
dit internationaal door IMO mogelijk wordt gemaakt.
Zicht op Zee
Er is onlangs een verkenning “Zicht op Zee” opgestart om de behoefte en mogelijkheden te
onderzoeken van cameratoezicht op het NCP voor een diversiteit aan toepassingen: van video
observatie bij incidenten en monitoring bij illegaal doorvaren van windparken tot de
preventieve onderhoudsmonitoring van windmolens.
Search and Rescue ondersteuning
Bij de aanschaf van nieuwe vaartuigen en vliegtuigen ten behoeve van Search & Rescue en
reddingsoperaties is als eis gesteld dat deze vaartuigen en vliegtuigen moeten beschikken over
video observatie faciliteiten waarbij onder meer de Kustwachtcentrum beschikt over
monitoring faciliteiten.
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Nationale en internationale digitaliseringsstrategieën
De nationale digitaliseringsstrategie [19], de Europese en datastrategie van Rijkswaterstaat
[20, 21] wijzen de weg die het Ministerie van I&W wil volgen om tot volledige digitalisering te
komen. De nationale digitaliseringsstrategie biedt het kader waarbinnen de Nederlandse
overheid zich voor de toekomst wil inzetten om Nederland digitale koploper van Europa te
helpen maken.
Annex aan deze strategie is er het Actieplan Digitale Connectiviteit, waarin de verdere
ontwikkeling van de 5G technologie de voor RWS relevante kern vormt. Annex is ook de
Digitale Transport Strategie Goederenvervoer 2018 [22], met daarin drie mijlpalen; papierloos
transport, een overheidsplatform voor goederenvervoer, en een basis data deleninfrastructuur. Voor dit laatste thema zet Nederland in op de Europese dimensie.
De digitalisering van het transportdomein staat nationaal en internationaal hoog op de agenda.
De doelstellingen zijn de volledige en gestroomlijnde digitalisering van multimodaal
goederenvervoer en een toekomstbestendige digitale infrastructuur voor een vlot, veilig en
duurzaam transport in Nederland en met onze handelspartners.
RWS kent een i-strategie 2.0 [23]. Die vormt de kern van het werk van RWS op dit vlak.
Belangrijke onderwerpen hier zijn; data- allianties, RWS als launching customer op dit veld, de
Digitale Campus en bovenal de initiatieven rond IV-innovatie.
De Europese Unie heeft een enorm digitaliseringsprogramma Digital Europe gelanceerd. Doel
en scope van dat document is nog erg ruim. Aan het programma is verbonden een
investeringsprogramma Investing in the Digital Transformation 2021-2027, waarin een overall
budget van 9,2 miljard voor digitaliseringsinitiatieven wordt voorgesteld. De nieuwe
commissievoorzitter ziet in haar position paper digitalisering als één van haar speerpunten.
Big Data
Big Data verwijst naar de toename van mogelijkheden om grote hoeveelheden data te
genereren, delen, combineren en analyseren die leiden tot nieuwe inzichten.
Voorbeelden van nieuwe gegevensbronnen op het gebied van waarnemingen zijn sensoren in
vliegtuigen, schepen, auto's, mobiele telefoons, energiesystemen, IT-infrastructuur,
commerciële weerstations in eigendom van burgers (het KNMI Weather Observations Websiteproject WOW), etc.
Big Data levert een verhoogde beschikbaarheid van gegevens en vanwege de beschikbaarheid
van goedkope en betrouwbare detectoren en apparaten, waaruit meteorologische en
waterkwantiteitsinformatie kan worden afgeleid, kan Big Data de traditionele
waarneemnetwerken aanvullen.
Het gevolg van de beschikbaarheid van Big Data impliceert een nieuwe rol voor de traditionele
netwerken van het KNMI en RWS, namelijk die van een referentie voor deze gegevensbronnen.
Ook al zijn deze nieuwe gegevensbronnen veelbelovende toevoegingen aan traditionele
observatiebronnen, ze zijn door de onvoldoende gegevenskwaliteit in de komende 5-10 jaar
nog geen operationele vervanging voor (een deel van) de netwerken van KNMI en RWS
Opkomst van nieuwe observatietechnologieën
Parallel aan het toenemende volume van nieuwe gegevensbronnen zijn er nieuwe
instrumenten/sensortechnologieën beschikbaar die verbeterde prestaties leveren en zorgen dat
traditionele observatiesystemen kosten effectiever zijn.
Er zijn bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen in metingen van wind, temperatuur en vocht in de
bovenlucht door middel van sensoren gemonteerd op commerciële vliegtuigen (bijv. wind
afgeleid van transpondersignalen van vliegtuigen en toename van vliegtuigen die
meteorologische gegevens verstrekken en vooruitgang in waterdampmetingen vanuit
vliegtuigen.
Het EU-project FerryBox heeft aangetoond dat ze oceanografische gegevens op een zeer
kosteneffectieve manier kunnen verstrekken over een breed scala aan tijd- en ruimteschalen.
FerryBox is nu een integraal onderdeel van de visie (EMODNET European Marine Observation
and Data Network) voor het verzamelen van gegevensstromen in een pan-Europees systeem.
De FerryBox-systemen bestaan uit een volledig geautomatiseerd systeem met sensoren en
automatische analysatoren voor het meten van fysische, biologische en chemische parameters,
die veerboten en andere potentiële schepen als transportsysteem gebruikt.
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7.2

Internationale initiatieven en ontwikkelingen7

e-Navigation
e-Navigation [24] is door IMO gedefinieerd als:
“the harmonized collection, integration, exchange, presentation and analysis of marine
information on board and ashore by electronic means to enhance berth to berth navigation and
related services for safety and security at sea and protection of the marine
environment.” (MSC 85/26 Add. 1 Annex 20)
De IMO heeft de ontwikkeling van e-Navigation gebaseerd op onder meer onderstaande
doelstellingen
•
e-Navigation moet een veilige navigatie van schepen vergemakkelijken, rekening
houdend met hydrografische, meteorologische en navigatie-informatie en risico's;
•
Waar nodig het observeren en beheren van scheepvaartverkeer vanaf kust-/
kustfaciliteiten vergemakkelijken;
•
De communicatie, met inbegrip van gegevensuitwisseling, van schip naar schip, schip
naar kust, kust naar schip, kust naar kust en andere gebruikers vergemakkelijken;
•
Mogelijkheden bieden om de efficiëntie van transport en logistiek te verbeteren;
•
De effectieve werking van rampenbestrijding en opsporings- en reddingsdiensten te
ondersteunen;
•
Aantonen van gedefinieerde niveaus van nauwkeurigheid, integriteit en continuïteit
die passen bij een veiligheid kritisch systeem;
•
Informatie aan boord en aan wal te integreren en te presenteren via een mensmachine-interface die de veiligheidsvoordelen op het gebied van navigatie
maximaliseert en elk risico op verwarring of verkeerde interpretatie van de kant van
de gebruiker minimaliseert;
•
Wereldwijde dekking, consistente normen en regelingen, en onderlinge compatibiliteit
en interoperabiliteit van apparatuur, systemen, symboliek en operationele procedures
te vergemakkelijken, om mogelijke conflicten tussen gebruikers te voorkomen;
Sinds een aantal jaar zijn wereldwijd diverse initiatieven gestart om invulling te geven aan
deze primaire doelstellingen van e-Navigation en zijn grootschalige technologische
ontwikkelingen gestart die inmiddels geleid hebben tot beproevingen in testomgevingen. Maar
ook de wereldzijde standaardisatie is op diverse aspecten van het e-Navigation concept
vergevorderd.
De ontwikkeling van elementen van e-Navigation zoals die al enkele jaren plaatsvinden zijn
belangrijk voor de Noordzee en zullen bijdragen aan de effectieve uitvoering van
informatievoorzienings-initiatieven en projecten als vervolg op de Verkenning
Informatievoorziening Noordzee 2020-2040”.
De Maritime Connectivity Platform
Het Maritime Connectivity Platform (MCP) is uit de verkenning van de informatiebehoefte op de
Noordzee naar voren gekomen als een zeer relevant concept om de informatie-uitwisseling op
de Noordzee te faciliteren om te komen tot een situational awareness op de Noordzee voor alle
doelgroepen. Het MCP moet zich niet beperken tot de maritieme stakeholder maar ook gericht
zijn op uitwisseling van informatie met de luchtvaartsector, met als voorbeeld de
helikopterpiloten, en met de gebruikers en leveranciers van waterkwantiteit informatie
De Maritime Connectivity Platform (MCP) is onderdeel van het e-Navigation concept [25]. Dit
MCP is een raamwerk voor efficiënte, veilige, betrouwbare en naadloze elektronische
informatie-uitwisseling tussen alle geautoriseerde maritieme stakeholders via beschikbare
communicatiesystemen. IMO, IHO, IEC, IALA, EMSA en anderen benadrukken het belang van
de invoering van open normen voor berichten, waarbij rekening wordt gehouden met
gegevensstromen die kunnen worden gebruikt in elke toepassing en in elke organisatie c.q.
instelling.

7

Internationale ontwikkelingen monitoring en surveillance systemen luchtvaart
Ten aanzien van de luchtvaart is het minder zinvol om de ontwikkelingen in de luchtvaart mee
te nemen. Dit zijn internationaal gestuurde ontwikkelingen, waarbij de behoefte op de
Noordzee ondergeschikt is. In deze eindrapportage is uiteraard wel de informatievoorziening
meegenomen voor de meer specifieke Noordzee-aspecten van de Noordzee luchtvaart
operaties.
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Het doel van het Maritime Connectivity Platform is om een open, leveranciersneutraal platform
voor de maritieme sector mogelijk te maken dat informatie-uitwisseling mogelijk maakt zonder
grenzen en veilig is via de verschillende communicatiekanalen zoals internet, satelliet, mobiel
netwerk en digitale radio koppelingen.

Figuur 11 Maritime Connectivity Platform

Common Information Sharing Environment (CISE)
Het delen van informatie is een belangrijke pijler van de toekomstige informatiebehoefte op de
Noordzee. Dit is een van de toekomstige aandachtspunten voor de realisatie van de
informatievoorziening op de Noordzee. Ook in dit verband is de informatie-uitwisseling zeker
niet beperkt tot het maritieme domein maar geldt in ieder geval ook met de actoren in het
luchtvaartdomein. Belangwekkende internationale ontwikkeling in dit verband is het concept
CISE (Common Information Sharing Environment) [26] geïnitieerd door de Europese
Commissie met als coördinerend uitvoeringsorganisatie EMSA.
Het doel van CISE is ervoor te zorgen dat informatie op het gebied van maritieme bewaking
die door een maritieme autoriteit is verzameld en die noodzakelijk wordt geacht voor de
operationele activiteiten van anderen, kan worden gedeeld.
Maritiem CISE moet de efficiëntie, kwaliteit, het reactievermogen en de coördinatie van
surveillanceactiviteiten in het Europese maritieme domein verhogen en innovatie bevorderen,
voor de welvaart en veiligheid van de EU en haar burgers.
Bij brief van het ministerie van buitenlandse zaken d.d. 12-09-2014 nr 1905 [27] verwelkomt
de minister de mededeling van de Europese Commissie en stelt dat Nederland kan profiteren
van een verbeterde gegevensuitwisseling op het gebied van safety, security en maritieme
surveillance omdat daardoor adequater opgetreden kan worden in situaties waar de veiligheid
in het geding is en preventief optreden effectiever kan worden. Dit kan tevens een besparing
van kosten met zich mee brengen. CISE maakt onderdeel uit van het Europees geïntegreerd
maritiem veiligheidsbeleid en de Maritieme veiligheidsstrategie van de Europese Unie.
EMSA staat centraal in de ontwikkeling – op vrijwillige basis – van het CISE-concept maar in
het project EUCISE2020 is het concept verder uitgewerkt. In EU-CISE zijn de meerderheid van
de maritieme autoriteiten in Europa aangesloten, helaas ontbrak Nederland als partner.
Kustwacht is is vertegenwoordigd in de CISE Stakeholder Group. CISE is nu in Nederland niet
goed structureel belegd bij betrokken ministeries/diensten (DEF, IenW, JenV).
Satellietwaarnemingen voor meteorologie
In de afgelopen decennia is het aantal satellietwaarnemingen met geofysische parameters
enorm gegroeid. Tegenwoordig spelen satellieten een sleutelrol bij de monitoring van het
klimaat en in NWP (Numerical weather prediction) en luchtkwaliteitsvoorspelling door dataassimilatie.
Bijna alle satellietobservaties worden gekenmerkt door toenemende ruimtelijkheid-resolutie.
Bovendien is de tijdsresolutie van geostationaire satellieten verbeterd, terwijl de toename in
polaire satellieten een toename van het aantal observaties oplevert.
Een toenemende aantal typen sensoren is volwassen genoeg geworden op te nemen in
operationele meteorologische programma's zoals Meteosat Second en Third Generatie (MSG /
MTG) en Europees Polar systeem EPS/ EPS-SG (tweede generatie) ook bekend als
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Meteorologisch operationeel satellietprogramma (MetOp / MetOp-tweede generatie). Dit
garandeert de beschikbaarheid op lange termijn van deze waarnemingen, wat een vereiste is
voor klimaatmonitoring.
Het Copernicus-programma zal bovendien zorgen voor operationele gegevens voor het
atmosferische domein door de Sentinel-satellieten.
Door het toenemend operationeel gebruik van satellietwaarnemingen is het genereren van
tijdreeksen met voldoende lengte (~ 30 jaar) mogelijk geworden, dit tot en met het
kwalificeren van klimaatgegevens als records. In de afgelopen jaren is het Climate Change
Initiative (CCI) van ESA opgezet om de aardobservatie volledig te benutten voor het genereren
van ECV-gegevensrecords.

7.3

Internationale onderzoeksprojecten

JMP Eunosat
https://www.ospar.org/news/jmp-eunosat
Het Joint Monitoring Programma - EUNOSAT-project heeft een nieuwe methode ontwikkeld
voor monitoring en beoordeling van verontreiniging met nutriënten (eutrofiëring) met behulp
van satellietdata. Aan het project deden alle instanties mee die verantwoordelijk zijn voor de
monitoring van waterkwaliteit in de lidstaten, RWS (WVL) was coördinator.
EU-landen moeten iedere zes jaar rapporteren over de waterkwaliteit van de zee onder de
Kaderrichtlijn Marien. Die rapportages gaven tot nu toe een onsamenhangend beeld, doordat
landen verschillende normen en meetmethoden gebruikten. De norm is overal gedefinieerd als
50% overschrijding van natuurlijke achtergrondconcentraties van meststoffen en algen. Maar
doordat landen verschillende methoden hebben gebruikt om de achtergrondconcentraties te
schatten zit er weinig samenhang in de normen die landen gebruiken. De Europese Commissie
heeft de EU-landen gevraagd om dit te verbeteren zodat toekomstige rapportages een goed
overzicht geven van de mate van eutrofiëring in de Noordzee.
Het project heeft een methode ontwikkeld om betrouwbare chlorofyl data te verkrijgen van het
EU Copernicus satellietprogramma (Sentinel 3), rekening houdend met de verschillende
optische karakteristieken van gebieden in de Noordzee. De resolutie in ruimte en tijd is
onvergelijkbaar veel beter dan op grond van traditionele in situ monitoring en dit biedt goede
perspectieven voor het beoordelen en aanpakken van eutrofiëring. Satellietobservatie werkt
goed voor de Nederlandse kustzone, al worden de gegevens heel dicht bij de kust
onbetrouwbaarder.
Naar de toekomst is de ambitie om voor de monitoring van chlorofyl de rapportages voor
OSPAR en de KRM voornamelijk te baseren op satelliet- en (continue) Ferrybox metingen. In
situ metingen met watermonsters worden dan vooral ingezet om de data van de andere
bronnen te valideren.
Jomopans
https://northsearegion.eu/jomopans
Het Jomopans-project is een Europees project onder het Interreg programma, het project dat
gestart is op 1 januari 2018 wordt gecoördineerd door Rijkswaterstaat.
Het doel van dit project is om een raamwerk te ontwikkelen voor een volledig operationeel
gezamenlijk monitoringprogramma voor omgevingsgeluid in de Noordzee. Het project levert
een combinatie van modellen en hoogwaardige metingen op zee. Het project levert daarmee
“instrumenten”, die nodig zijn om de effecten van omgevingsgeluid op te nemen in de
beoordeling van de milieutoestand van de Noordzee
Nederland is verplicht om voor de KRM een monitoringsprogramma op te zetten voor
onderwatergeluid. Het project Jomopans geeft invulling aan een gezamenlijke monitoring van
continu geluid in de Noordzee. Bronnen voor continu geluid zijn scheepvaart en operationele
windmolens.
De monitoring bestaat uit twee gekoppelde onderdelen, namelijk berekeningen van geluid om
geluidkaarten te maken en metingen op geselecteerde locaties ter validatie van de
berekeningen.

Monitoring onderwatergeluid bij de aanleg van het windparken
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Het serviceplatform zal als eerste gebouwd worden voor de aanleg van de windturbines.
Eventuele geluidmetingen kunnen dus gebruikt worden om het heigeluid tijdens de aanleg te
monitoren.
Operationele monitoring van scheepvaart
In principe kan het Jumopans “instrument” gebruikt worden voor operationele monitoring van
scheepvaart. Op dit moment is er geen instrumentale reden om op deze manier de
scheepvaart te monitoren, deze zou kunnen ontstaan als er maatregelen rond
onderwatergeluid en scheepvaart van kracht zouden worden. De komende jaren zijn er echter
nog geen maatregelen gericht op scheepvaart voorzien.
Aanvullend: Met behulp van de akoestische apparatuur kan het specifieke geluid van
bruinvissen gedetecteerd worden. Hiermee kan de aanwezigheid van bruinvissen in een
windpark gemonitord worden.
Jerico (Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories)
https://www.jerico-ri.eu
Jerico is een project ter versterking van het Europese netwerk van kustobservatoria die een
krachtige en gestructureerde Europese onderzoeksinfrastructuur (RI) bieden die is bedoeld om
de complexe mariene kustzeeën te observeren en te bewaken.
JERICO richt zich voornamelijk op een meer wetenschappelijke integratieve benadering om het
kustecosysteem beter te observeren en de wetenschappelijke excellentie te verhogen,
rekening houdend met de regionale en lokale ecosystemen. Tevens ontwikkelt Jerico een
research infrastructuur ter ondersteuning van wetenschappers en gebruikers door toegang te
bieden tot specifieke diensten.
In Jerico zullen belangrijke gebruikers gestuurde verbeteringen worden gerealiseerd in termen
van observatie van de complexiteit van kustzeeën en continue observatie van de biologie,
toegang tot faciliteiten, gegevens en diensten, innovatieve monitoringstrategieën. Jerico zal
tevens samenwerken met andere Europese RI's (EuroARGO, EMSO, AQUACOSM, DANUBIUS,
ICOS, EMBRC, LIFEWATCH) en internationale wetenschappelijke gemeenschappen, de industrie
en andere belanghebbenden en de strategie afstemmen op COPERNICUS en EMODNET.
Ferrybox
https://www.ferrybox.org
Het EU-project FerryBox (2002-2005) heeft ruimschoots aangetoond dat ze oceanografische
gegevens op een zeer kosteneffectieve manier kunnen verstrekken over een breed scala aan
tijd- en ruimteschalen. In Europa is de output van FerryBox nu een integraal onderdeel van de
EMODNET visie voor het verzamelen van gegevensstromen in een pan-Europees systeem voor
het verwerken van gegevens in de mariene managementcyclus.
De FerryBox-systemen bestaan uit een volledig geautomatiseerd systeem met sensoren en
automatische analysatoren voor het meten van fysische, biologische en chemische parameters,
die veerboten en andere potentiële schepen als transportsysteem gebruikt. De gegevens
kunnen worden geassimileerd in prognostische numerieke modellen om hun nauwkeurigheid te
verbeteren. Ten slotte kan worden geconcludeerd dat dergelijke FerryBox-systemen potentieel
bieden voor een bredere Europese bijdrage aan GOOS, met integratie van Europese sensor- en
informatietechnologie.
Sea Traffic Management (STM)
Zie ook de uitstekende films die het project in volledige context weergeven:
http://stmvalidation.eu/videos/
Het STM-project initieerde en maakt, dankzij de steun van IALA en IMO als e-Navigation
testbed, deel uit van een wereldwijd initiatief dat gericht is op een succesvolle inzet van het
Sea Traffic Managementconcept.
STM omvat drie basisconcepten die relevant kunnen zijn in de complexer wordende Noordzee
infrastructuur:
•
Flow Management-services zullen zowel onshore-organisaties als schepen
ondersteunen bij het optimaliseren van de algehele verkeersstroom door gebieden
met veel verkeer en gebieden met bijzondere navigatie-uitdagingen.
•
Port Collaborative Decision Making (Port CDM) diensten zullen de efficiëntie van
havenoproepen voor alle belanghebbenden vergroten door verbeterde informatieuitwisseling, situationeel bewustzijn, geoptimaliseerde processen en gezamenlijke
besluitvorming tijdens havenoproepen.
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•

Voyage Management-services bieden ondersteuning aan individuele schepen tijdens
het planningsproces en tijdens een reis, inclusief routeplanning, route-uitwisseling en
route-optimalisatiediensten.

Marisa
Het Marisa project is een Europees onderzoeksproject dat uitgevoerd is door onder meer TNO
met de ondersteuning van de Kustwacht als onderdeel van het onderzoeksprogramma Horizon
2020. Het project is gelieerd aan het eerdergenoemde CISE. De doelstellingen en resultaten
van het project zijn illustratief weergegeven in de projectvideo https://youtu.be/BhEjEFH3ozA.
Het Marisa project richtte zich o.m. op:
•
Het creëer van een verbeterde Situational Awareness van het maritieme domein;
•
Ondersteuning bij het monitoren van de maritieme omgeving tot en met het opsporen
van afwijkingen en hulpmiddelen tot planning van SAR;
•
Een vruchtbare samenwerking tot stand brengen tussen aangrenzende en
grensoverschrijdende organisaties die actief zijn op het gebied van maritieme
surveillance (marines, kustwacht, douane, grenspolitie) ter verbetering van de
operationele efficiëntie en kostenefficiënt gebruik van bestaande middelen.
De grote hoeveelheid 'onbewerkte gegevens' die beschikbaar zijn, kunnen niet worden
gebruikt door systemen die maritieme beveiliging ondersteunen, omdat ze niet tegelijkertijd
toegankelijk zijn en vaak niet interoperabel zijn. Daarom is het doel van het MARISA-project
om organisaties als Kustwacht een datafusie-toolkit te bieden, die een reeks methoden,
technieken en modules beschikbaar stelt om verschillende heterogene en homogene gegevens
en informatie uit verschillende bronnen te correleren en samen te smelten.
ACCSEAS
www.accseas.eu
ACCSEAS is een inmiddels afgerond Interreg project ter ondersteuning van een verbeterde
maritieme toegang tot het Noordzeegebied door het minimaliseren van het navigatierisico’s.
Rijkswaterstaat en Kustwacht waren deelnemer in het project. Door te zoeken naar
harmonisatie van maritieme informatie en de manier waarop deze wordt uitgewisseld heeft
ACCSEAS ervoor willen zorgen dat e-navigatie in de Noordzee een gunstige en blijvende
impact heeft.
Operationalisering van een aantal resultaten lijkt zinvol maar is nog niet echt opgepakt.

7.4

Internationale informatienetwerken

European Maritime Safety Agency EMSA
Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid is een van de gedecentraliseerde
agentschappen van de EU. Het Agentschap biedt technische bijstand en ondersteuning aan de
Europese Commissie en de lidstaten bij de ontwikkeling en uitvoering van EU-wetgeving inzake
maritieme veiligheid, verontreiniging door schepen en maritieme beveiliging. Het heeft ook
operationele taken gekregen op het gebied van de bestrijding van olievervuiling, monitoring
van schepen en het identificeren en volgen van schepen op lange afstand.
Een belangrijke politieke stimulans voor de oprichting van EMSA in 2002 was de gevolgen van
de ongevallen met de Erika (1999) en de Prestige (2002) en de daaruit voortvloeiende
olielekkages. Deze incidenten leidden tot enorme ecologische en economische schade aan de
kustlijnen van Spanje en Frankrijk.
De missie van EMSA is te zorgen voor een hoog, uniform en effectief niveau van maritieme
veiligheid, maritieme beveiliging, preventie van en reactie op vervuiling veroorzaakt door
schepen, alsmede reactie op vervuiling door schepen veroorzaakt door olie- en gasinstallaties.
EMSA is onder meer de beheerder van SafeSeaNet. SafeSeaNet is een monitoring- en
informatiesysteem voor scheepsverkeer, opgezet ter verbetering van:
•
Maritieme veiligheid
•
Haven- en maritieme beveiliging
•
Bescherming van het mariene milieu
•
Efficiëntie van maritiem verkeer en maritiem transport
Op hun internetsite is de grote diversiteit aan diensten en taken van EMSA weergegeven, zie
http://www.emsa.europa.eu/about.html
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ICES
http://www.ices.dk/explore-us/Pages/default.aspx
De Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES) is een intergouvernementele
organisatie voor mariene wetenschap die voorziet in maatschappelijke behoeften aan
onpartijdig bewijs over de staat en het duurzame gebruik van onze zeeën en oceanen.
ICES heeft als doelstelling om wetenschappelijk inzicht in mariene ecosystemen en de diensten
die ze bieden te bevorderen en te delen en deze kennis te gebruiken om state-of-the-art
advies te genereren voor het behalen van doelstellingen voor behoud, beheer en
duurzaamheid.
ICES is een wereldwijd netwerk van meer dan 5.000 wetenschappers van meer dan 700
mariene instituten in 20 lidstaten en daarbuiten.
ICES put uit de wetenschappelijke werkzaamheden en gegevens om onpartijdig
wetenschappelijk advies te geven aan een breed scala van gebruikers, waaronder de lidstaten
en internationale organisaties en commissies, zoals de OSPAR, de Helsinki Commission - Baltic
Marine Environment Protection Commission ( HELCOM) en de Europese Commissie.
Emodnet
http://www.emodnet.eu
Het European Marine Observation and Data Network (EMODnet) is een netwerk van
organisaties, waaronder Rijkswaterstaat, die worden ondersteund door het integrale maritieme
beleid van de EU. Deze organisaties werken samen om de zee te observeren, de gegevens te
verwerken volgens internationale normen en die informatie vrij beschikbaar te maken als
interpretabele gegevenslagen en gegevensproducten.
Deze filosofie van "één keer verzamelen en vele malen gebruiken" komt ten goede aan alle
gebruikers van mariene gegevens, inclusief beleidsmakers, wetenschappers, particuliere
industrie en het publiek.
Copernicus Marine Environment Monitoring Service
https://www.copernicus.eu/en/services/marine
Het Copernicus programma bestaat uit een complexe reeks van systemen die gegevens uit
meerdere bronnen verzamelen: aardobservatie met satellieten, in-situ sensoren en
grondstations die lucht, zee en aarde waarnemen. Het verwerkt deze gegevens en voorziet
gebruikers van betrouwbare en actuele informatie via een reeks van diensten met betrekking
tot landmonitoring, milieu en veiligheid.
De belangrijkste gebruikers van Copernicus diensten zijn beleidsmakers en overheidsinstanties
die de informatie gebruiken om milieuwetgeving en beleid te ontwikkelen of belangrijke
beslissingen moeten nemen in geval van een noodsituatie, zoals een natuurramp of een
humanitaire crisis.
GOOS, EuroGOOS and NOOS
http://www.goosocean.org
http://eurogoos.eu
http://noos.eurogoos.eu
Het Global Ocean Observing System (GOOS) is een duurzaam samenwerkingssysteem van
oceaanobservaties, dat in situ-netwerken, satellietsystemen, regeringen, VN-agentschappen
en individuele wetenschappers omvat. GOOS georganiseerd rond een reeks componenten die
eisen beoordelen, implementatie, innovatie door projecten observeren en een kernteam. GOOS
coördineert observaties rond de wereldwijde oceaan voor drie kritieke thema's: klimaat,
operationele diensten en mariene ecosysteem.
EuroGOOS is een vereniging van nationale overheidsinstanties, onderzoeksorganisaties en
particuliere bedrijven die zich inzetten voor oceanografie in de context van GOOS. EuroGOOS
werd opgericht in 1994 en telt vandaag 44 leden uit 18 Europese landen die operationele
oceanografische diensten verlenen en marien onderzoek verrichten.
Gezamenlijk via EuroGOOS verbeteren de leden en partners de algehele Europese capaciteit en
concurrentiekracht in waarnemingen van oceanen.
NOOS is onderdeel van EuroGOOS en is een operationele oceanografie-organisatie. Het wordt
beheerd door partners uit de negen landen die grenzen aan de uitgestrekte Noordzee. De
partners werken samen om systemen voor oceaanobservatie en voorspelling voor het NWSgebied te ontwikkelen en te implementeren, met levering van realtime operationele
gegevensproducten en -diensten.
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NOOS beoogt:
•
On-line operationele mariene gegevens- en informatiediensten ontwikkelen en
implementeren.
•
Een betrouwbare beschrijving geven van de feitelijke mariene toestand van het
Noordwest-Europese plat gebied, inclusief fysische, sedimentologische en
ecosysteemvariabelen.
•
Analyses, voorspellingen en op modellen gebaseerde producten te bieden die de
mariene omstandigheden beschrijven.
•
Een mariene database op te zetten waaruit tijdreeksen en statistische analyses
kunnen worden verkregen, met inbegrip van trends en veranderingen in het mariene
milieu, en de economische, ecologische en sociale gevolgen.
•
Samen te werken met nationale en multinationale agentschappen in het NWS-gebied
om de efficiëntie van het oceaanobservatiesysteem te maximaliseren en de waarde
van de mariene informatieproducten te optimaliseren.
Vanuit Nederland zijn Deltares, Rijkswaterstaat en KNMI lid van NOOS
Inspire en Inspire Geoportal
INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) is een initiatief van de Europese
Commissie. Deelnemende landen werken hierin samen om standaarden te ontwikkelen,
ervaringen te delen. De Europese richtlijn INSPIRE verplicht lidstaten om geografische data
geautomatiseerd openbaar te maken als webservices.
Het INSPIRE Geoportal (https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/index.html ) is het centrale
Europese toegangspunt tot de gegevens die door EU-lidstaten en verschillende EVA-landen
worden verstrekt in het kader van de INSPIRE-richtlijn. Het Geoportaal maakt het mogelijk:
•
Beschikbaarheid van INSPIRE-gegevenssets te bewaken;
•
Geschikte datasets te ontdekken op basis van hun beschrijvingen (metadata);
•
Toegang te krijgen tot de geselecteerde gegevenssets via hun weergave- of
downloadservices.
De metadata die in het Geoportal worden gebruikt, worden regelmatig verzameld bij de
ontdekkingsdiensten van EU-lidstaten en EVA-landen.
Geonovum is een door de overheid als overheidsstichting opgerichte organisatie. Geonovum
maakt geo-informatie van de publieke sector breed toegankelijk, ontwikkelt en beheert de
standaarden die daarvoor nodig zijn en helpt de overheid geo-informatie beter te benutten. In
de realisatie van de nationale geo-informatie infrastructuur vormen
ze de schakel tussen beleid en uitvoering.
Taken van Geonovum zijn:
•
Standaardisatie: innovatie, ontwikkeling, beheer en stimulering van de implementatie
en adoptie van technische, proces- en semantische standaarden voor de geoinformatie infrastructuur;
•
Gedeelde informatiepositie: de bevordering van de gelijke toegang tot geo-informatie
en de infrastructuur voor overheden, burgers, bedrijven en kennisinstellingen binnen
Nederland en voor de Europese Unie;
•
Kennis: de uitbouw en verspreiding van kennis over de geo-informatie infrastructuur
en advisering over de strategische agenda voor geo-informatie.
In Nederland is de Dienst der Hydrografie aangemerkt voor een aantal datasets in de
Noordzee, zie onderstaande voor een overzicht. Dit resulteert in geografische data die bijna
zonder voorwaarden automatisch beschikbaar is voor bijna elke toepassing.

7.5
Technologische ontwikkelingen digitale connectiviteit op de
Noordzee
Breedbandige vaste en mobiele verbindingen zijn op het “vaste land” vrijwel overal
beschikbaar. Op de Noordzee is de situatie aanmerkelijk anders. Vaste communicatieverbindingen maar ook draadloze communicatie is – uitgezonderd satellietcommunicatie –
vrijwel niet beschikbaar.
Aan land zijn de technische keuzes voor communicatie reeds gemaakt. Communicatie is
daarbij in de meeste gevallen gebaseerd op IP (het internetprotocol) zodat er onder andere
van standaard routering volgens dit protocol en van clouddiensten gebruik gemaakt kan
worden. Vaste verbindingen gaan via glasfiber of via koper. Mobiele verbindingen maken
meestal gebruik van LTE voor spraak en data. Voor internet-of-things (IoT) is daarentegen de
markt nog sterk in beweging.
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Op dit moment is er op zee sprake van een kloof tussen behoeften bij overheden aan dekking
op zee met een bepaalde bandbreedte, latency, betrouwbaarheid en dekking en het aanbod
vanuit marktpartijen die op zee niet zulke connectiviteit bieden. Netwerkoperators zijn ook niet
verplicht om die dekking op zee aan te bieden. De markt gaat de komende jaren niet zorgen
voor volledig mobiele dekking op de Noordzee. Hooguit gaat dit om de kustzone, gebieden
rondom de olie- en gasplatforms en gebieden rondom de nieuwe grote windparken.
Gevolg van deze kloof is dat de overheid/ministerie van I&W actief moet handelen om in de
komende 10 jaar aan de communicatiebehoeften op zee te voldoen en dus zelf de
communicatievoorzieningen moet (laten) inrichten.

Figuur 12: Infographic Digitale Connectiviteit in de toekomst
In de nota “Digitale Connectiviteit Noordzee” wordt ingegaan op het belang van “5G” als
opvolger van “4G en enkele van de andere kansrijke technologieën8 voor toepassing op de
Noordzee.
5G is een veelbelovende technologie. Veel draadloze technologieën zullen er in de loop van de
jaren in opgaan of door worden vervangen. Voor land-toepassingen is de keuze voor 5G
technologie gemaakt maar ook voor toepassing op zee lijkt 5G een toekomstvaste keuze maar
wel met de nodige kanttekeningen en beperkingen.
Medio dit jaar zijn de frequenties geveild in een z.g Multiband Veiling 2020, hierbij zijn de
frequenties in de 5G banden 700Mhz, 1400 Mhz en 2100Mhz voor landtoepassing door de
Mobiele Netwerk Operators KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo verdeeld. Het vrijgeven van deze
frequenties biedt echter geen enkele garantie dat de Mobiele Netwerk Operators (MNOs) in de
komende 10 jaar 5G voorzieningen op zee zullen inrichten, zij zijn dit ook niet verplicht.
Voor gebruik van de 700MHz op zee is in reactie hierop door het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat op initiatief van Rijkswaterstaat in samenwerking met LVNL en KNMI een
Behoefte OnderbouwingsPlan (BOP) ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Deze
BOP is ingediend met het doel enige 700 Mhz frequenties vrij te maken voor Digitale
Connectiviteit op de Noordzee ten behoeve van het uitvoeren van de publieke taken van het
ministerie van I&W op de Noordzee.
Het was belangrijk om dit verzoek nu in te dienen omdat de nadruk bij frequentietoewijzingen
vaak ligt op de rolverdeling aan land. Als daarop nu niet wordt gestuurd, wordt dekking op de
Noordzee automatisch voor 20 jaar in licentie gegeven bij commerciële partijen die alleen aan
land de verplichting hebben dekking te bieden.
8

In de nota wordt specifiek aandacht besteed 5G, DAB+, VIDES en Proprietary Maritime
Broadband Solutions
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Bestaande technieken zoals 4G, het bestaande straalverbindingennetwerk (Tampnet) en
VHF/HF blijven uiteraard in het komende jaren nog een rol spelen. In de verdere toekomst –
na 2030 – bieden Low Earth Orbit Satellieten mogelijk goede breedbandige dekking voor
digitale connectiviteit op de Noordzee.

7.6

Hoofdstuk 7 Samengevat

In hoofdstuk 7 zijn allereerst een aantal belangwekkende initiatieven beschreven zoals
het ecologische programma WOZEP, het Maritiem IV Servicepunt (MIVSP) en het
Maritiem Operatie Centrum (MOC) die als een belangrijke basis beschouwd moeten
worden voor de Informatievoorziening op de NCP
Er is een grote diversiteit aan nationale en internationale technische en technologische
ontwikkelingen, projecten en initiatieven die bij kunnen dragen aan de toekomstige
informatievoorziening op de Noordzee. Te noemen zijn als voorbeeld het Maritime
Connectivity Platform, het Common Information Sharing Environment (CISE). Verder is
lering te trekken uit resultaten van internationale onderzoeksprogramma’s en
samenwerkingscommunities.
Tot slot is in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van
digitale connectiviteit. Aangezien een kloof dreigt te ontstaan tussen behoefte en
beschikbaarheid van digitale connectiviteit op het NCP wordt geconstateerd dat een
proactief opereren van de overheid nodig is.
Hoofdstuk 7 is met de voorgaande hoofdstukken de basis voor de analyse, conclusies en
de adviezen ten aanzien van de toekomstige informatievoorziening op de Noordzee zoals
beschreven in hoofdstuk 8.
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8. Conclusies en adviezen

De Verkenning Informatievoorziening Noordzee 2020-2040 is gericht op de monitoringstaken
en dienstverleningstaken van het Ministerie van I&W binnen het wettelijk kader. Deze taken
zijn gericht op de maritieme dienstverlening, meteorologische en seismologische
dienstverlenging, waterkwantiteits- en waterveiligheidsberichtgeving en de ecologische
monitoring. Tevens zijn de economische en maatschappelijke ontwikkelingen op de Noordzee
in beeld gebracht en afgeleid daarvan de toekomstige informatiebehoefte en de behoefte aan
digitale connectiviteit. Om invulling te kunnen geven aan deze behoefte zijn de nationale en
internationale technische ontwikkelingen, initiatieven en projecten maar ook de digitale
connectiviteit in beeld gebracht.

8.1
Conclusies Verkenning Informatievoorziening Noordzee
2020-2040
Uit de Verkenning Informatievoorziening Noordzee 2020-2040 en de analyse van
beleidsdocumenten, rapporten en meningen van experts kunnen een aantal conclusies worden
getrokken die de basis zullen zijn voor de adviezen zoals aangegeven in hoofdstuk 8.2.
De conclusies zijn:
•
De wettelijke kaders, richtlijnen en beleidsdocumenten zijn ook in de toekomst een
goede grondslag zijn voor de informatievoorziening op de Noordzee;
•

Het Noordzee akkoord [7] zal in de komende jaren effect hebben op de
Informatievoorziening op het NCP;

•

De huidige meetnetten en meetsystemen vormen een goed basis naar de toekomst
maar een afstemming op de toekomstige informatiebehoefte is noodzakelijk;

•

De decommissioning/uitfasering van olie- en gasplatforms is een belangrijk knelpunt
voor de invulling van de huidige en toekomstige informatiebehoefte en vereist
samenwerking tussen RWS, KNMI, LVNL en Kustwacht bij de verplaatsing van
sensoren en communicatiesystemen;

•

Door steeds intensiever gebruik van de Noordzee en diverse maatschappelijke en
economische ontwikkelingen is steeds meer informatie vereist. Er zal ook steeds meer
informatie in digitale vorm vereist zijn en er zullen hogere kwaliteits- en
beschikbaarheidseisen gesteld worden aan de informatie;

•

De uitwisseling van genoemde digitale informatie vereist tevens digitale connectiviteit
op de Noordzee. De eisen die gesteld worden aan de digitale connectiviteit zijn direct
gerelateerd aan de eisen die gesteld worden een de toekomstige
informatievoorziening;

•

Aangezien een kloof dreigt te ontstaan tussen behoefte en beschikbaarheid van
digitale connectiviteit op het NCP is een proactief acteren van de overheid
noodzakelijk aangezien de overheid niet kan wachten op de invulling van digitale de
connectiviteitsbehoefte op de Noordzee door de marktpartijen;

•

Een effectieve en efficiënte invulling van de toekomstige informatievoorziening op het
NCP vereist samenhang tussen uitvoeringsinitiatieven en samenwerking tussen
stakeholders op het NCP. Internationale samenwerking tussen de stakeholders in de
Noordzeelanden is in dit verband ook van belang;

•

Er kan lering getrokken worden uit veel internationale initiatieven,
onderzoeksprojecten en samenwerkingscommunities voor de invulling van de
toekomstige informatievoorziening.
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8.2

Adviezen Informatievoorzieningsopgave Noordzee

De Verkenning heeft geleid tot een aantal adviezen die moeten leiden tot een optimale
monitoring en dienstverlening op de Noordzee door de verschillende uitvoeringsorganisatie
binnen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

•

Ontwikkel een verplaatsingsstrategie voor sensoren, surveillance- en
communicatiesystemen die op olie- en gasplatforms geplaatst zijn op het
noordwestelijk deel van het NCP. Ten gevolge van de – versnelde –
decommissioning/ontmanteling van de olie- en gasplatform op de Noordzee is er een
toenemend belang voor alternatieven voor de opstelling van sensoren, surveillance en
communicatiesystemen. Op dit moment wordt op ad hoc basis sensoren verplaatst
vanwege de al gaande decommissioning. In de komende jaren is een
verplaatsingsstrategie nodig voor de middellange (10 jaar) en lange termijn (20 jaar)
om verlies aan dienstverlening te voorkomen;

•

Bestudeer en volg de effecten van het onlangs afgesloten Noordzeeakkoord [7] op de
informatievoorziening nauwlettend omdat in het Noordzeeakkoord afspraken gemaakt
zijn over een belangrijke intensivering van monitoring en wetenschappelijk onderzoek
op de Noordzee;

•

Onderzoek en stel de toekomstige informatiebehoefte in detail vast met de daaraan
gekoppelde eisen voor maritieme, ecologische, waterkwaliteit, waterkwantiteit en
meteorologische informatievoorziening op de Noordzee gericht op de invulling van de
informatievoorziening;

•

Onderzoek uit te voeren om de connectiviteitseisen – beschikbaarheid, bandbreedte,
latency etc - voor digitale connectiviteit op de Noordzee gedetailleerd in beeld te
brengen. Dit onderzoek is te richten op de eisen in verschillende dekkingsgebieden op
de Noordzee voor verschillende missie kritische bedrijfsprocessen, systemen en
sensoren. Op basis van dit onderzoek kan de optimale netwerkgeografie en
systeemopzet bepaald worden.

•

Onderzoek de lopende (inter)nationale ecologische, maritieme, meteorologische en
waterkwantiteitsinitiatieven en projecten ten aanzien van behoefte, toepasbaarheid en
consequenties voor de informatievoorziening op het NCP. Dit betreft de initiatieven en
projecten:
o
Het ecologische onderzoeksprogramma WoZEP (zie hoofdstuk 7.1);
o
De internationale initiatieven zoals E-Navigation, CISE, Maritiem Connectivity
Platform (MCP) en satellietwaarnemingen o.m voor meteorologische
onderzoek(zie hoofdstuk 7.2);
o
De internationale projecten zoals Eunosat, Jumopans, Jerico, Marisa, Sea
Traffic Management (STM), Ferrybox, Acccseas (zie hoofdstuk 7.3);
o
De internationale informatie- en onderzoeksnetwerken zoals EMSA, Emodnet,
ICES, Goos/EuroGoos/Noos, INSPIRE. (zie hoofdstuk 7.4);

•

Maak beleidskeuzes voor een aantal randvoorwaardelijke centrale vraagstukken in de
informatievoorzieningsopgave. De centrale vraagstukken zijn weergeven in bijlage 5
en betreffen:
•
Centrale of decentrale of gedistribueerde uitwisseling van informatie;
•
Informatievoorziening als private of publieke verantwoordelijkheid;
•
Informatievoorziening inzetten op datakwaliteit of op datakwantiteit;
•
Planningsgerichte informatievoorziening in de transportsector als rol van de
overheid.

•

Richt “Uitvoeringsprogramma Informatievoorziening Noordzee” gericht op een
gefaseerd en samenhangende invulling van de informatiebehoefte en
connectiviteitsbehoefte in de komende decennia op de Noordzee. In Hoofdstuk 8.3 zal
dit Uitvoeringsprogramma geduid worden;
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8.3

Uitvoeringsprogramma Informatievoorziening Noordzee

Om in de komende jaren de noodzakelijke IV-infrastructuur en digitale connectiviteit op de
Noordzee te realiseren zijn diverse projecten en initiatieven nodig. Nauwe samenwerking
tussen verschillende organisatieonderdelen en diensten binnen het Ministerie van I&W is
daarbij vereist om de samenhang te bewaken en te komen tot gestandaardiseerde informatieen communicatie-infrastructuur op de Noordzee. Alleen in samenhang en volgens
gestandaardiseerde methoden en technieken kan een IV-voorziening gerealiseerd worden die
een optimale, efficiënte en effectieve monitoring en dienstverlening op de Noordzee
garandeert.
Om deze redenen wordt geadviseerd de IV-infrastructuur en connectiviteits-voorzieningen op
de Noordzee op programmatische wijze te realiseren en daarvoor een
Uitvoeringsprogramma Informatievoorziening Noordzee in te richten.
Een belangrijke basis voor de programmatische invulling van de IV-infrastructuur en
connectiviteitsvoorzieningen wordt gelegd in de i-strategie van Rijkswaterstaat [23] waarin als
een van de kernboodschappen gesteld wordt:
“Om de opgave van Rijkswaterstaat in te toekomst te realiseren moet
Informatievoorziening integraal onderdeel worden van ons werk”
De wereld digitaliseert en het werk van Rijkswaterstaat verandert mee.
Rijkswaterstaat is een data gedreven organisatie en IV helpt daarbij in de uitvoering
van de taken. Het ‘huis op orde’ brengen was in 2015 de kern van de eerste iStrategie 1.0. Nu is de tijd gekomen – stelt de i-strategie 2.0 - dat IV nog meer een
vanzelfsprekend onderdeel wordt van de opgave waarvoor Rijkswaterstaat staat.
Gesteld wordt dat Rijkswaterstaat sneller moet innoveren en uniformeren. Daarom
hebben zijn vijf focuspunten benoemd om Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te
houden. Ook in 2030 en in de decennia die daarop volgen.
Bij elk focuspunt wil Rijkswaterstaat mogelijkheden van informatietechnologie en
data- voorzieningen optimaal benutten om zo onze verouderende infrastructuur
tijdig, goed en hindervrij te kunnen vernieuwen. Maar ook om onze wegen en
vaarwegen – en dus de Noordzee - voor te bereiden op zelfrijdende auto’s, zelfvarende schepen/smart shipping en slim verkeersmanagement.
Maar de ondertitel van deze i-Strategie 2.0 luidt niet voor niets ‘Rijkswaterstaat
verbindt’. Deze strategie is namelijk vooral gericht op het verbinden van
Rijkswaterstaat met zijn opdrachtnemers, ketenpartners en netwerkgebruikers.
Rijkswaterstaat wil werken aan eenduidige data die vrij toegankelijk is. Voor alle
gebruikers, partners en leveranciers.
In de i-strategie geeft Rijkswaterstaat aan dat er niet alleen veel meer data is maar
dat ook de technologische ontwikkelingen op onder meer mobiliteitsgebied snel gaan.
Bijvoorbeeld op het gebied van zelfrijdende auto’s maar ook autonoom varen of
smart shipping. Rijkswaterstaat wil dat onze infrastructuur en informatiesystemen
inspelen op deze ontwikkelingen. De eindgebruikers verwachten dit ook van ons.
Door data slim te koppelen kan Rijkswaterstaat verkeerssituaties beter
voorspellen en beïnvloeden (=innovatie). Zo zorgen we niet alleen voor een
betere doorstroming van het verkeer, maar leveren we ook een bijdrage aan
veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.
(Cursieve teksten zijn overgenomen uit de i-strategie 2.0)
De i-strategie is de basis om te komen tot de volgende focuspunten9 voor de invulling van de
Informatievoorziening op de Noordzee voor de thema’s zoals in deze Verkenning uitgewerkt.

9

De i-Strategie noemt een vijftal focuspunten, naast de hier genoemde betreffen dit “de
omgevingswet”- die betekent dat RWS integraal gaat werken en rekening gaat houden met
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De focuspunten bieden de mogelijkheid om de uitvoering van de informatievoorzieningsopgave
in projecten te faseren. Het Uitvoeringsprogramma Informatievoorziening Noordzee zoals is
weergeven heeft een globaal niveau en vereist verdere uitwerking met ambities, tijdpaden en
financiële consequenties. Ook de projecten en initiatieven genoemd in het
Uitvoeringsprogramma zijn niet limitatief en zijn te beschouwen als een eerste aanzet.
De focuspunten zijn:
Focuspunt 1: Rijkswaterstaat (in samenwerking met KNMI) brengt de IV-infrastructuur op de
Noordzee op orde
Doel is om in 2030 ons Noordzee IV netwerk ‘op orde’ te hebben. Dit focuspunt is in de vorm
van projecten en onderzoeken uitgewerkt in hoofdstuk 8.3.1.
Focuspunt 2: Rijkswaterstaat/KNMI in samenwerking met…
Het focuspunt “samenwerking in de keten” is onderverdeeld in een drietal sporen:
•
Spoor 2a: Samenwerking binnen de overheid
•
Spoor 2b: Internationale samenwerking
•
Spoor 2c: Samenwerking met de ketenpartners op de Noordzee; publiek en privaat
Dit focuspunt is in de vorm van projecten en onderzoeken uitgewerkt in hoofdstuk 8.3.2.
Focuspunt 3: Rijkswaterstaat/KNMI innoveert
Rijkswaterstaat zorgt door innovatie draagt door innovatie op de Noordzee bij aan veiligheid,
bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit focuspunt is in de vorm van onderzoeksvoorstellen
uitgewerkt in hoofdstuk 8.3.3.

8.3.1 Focuspunt 1: Rijkswaterstaat/KNMI brengen de IV op de Noordzee
op orde
Tijdens de verkenning is geconstateerd dat de informatievoorziening op de Noordzee, zeker
met het zicht op de economische en maatschappelijke ontwikkelingen, op een aantal
onderdelen in de IV-keten aandacht vraagt. Dit kan leiden tot verbetering en of uitbreiding ven
de IV-voorzieningen of dat de IV-keten naar de toekomst robuuster gemaakt moet worden. In
de onderstaande opzet is dit onderverdeeld in:
•
Aanpassingen en uitbreidingen van de meetinfrastructuur;
•
Verbetering in de IV keten;
•
Uitvoeren van aanvullende onderzoeken om de basis op orde te krijgen.
Waterkwantiteitsmonitoring
Het Landelijk Meetnet Water levert waterkwantiteitsinformatie die essentieel is voor het
beveiligen van Nederland tegen hoogwater, onze dijken moeten de toekomst van Nederland
veiligstellen. Met de klimaatverandering is dit een toenemend belang van het Landelijk Meetnet
Water. Het gebruik van LMW vereist een stabiel netwerk om Nederland te blijven beveiligen –
ondersteund door modellen – tegen hoogwater maar vereist ook meer informatie in het kader
van klimaatstudies.
De waterkwantiteitsinformatie wordt tevens ingezet bij verkeersbegeleiding in de
aanloopgebieden tot de haven en door de kustwacht bij verkeersmanagement, search and
rescue, incident en calamiteiten afhandeling. Met de komst van windparken op de Noordzee en
andere economische activiteiten is er door de lokale effecten van windparken op waterstanden,
golven, en stroming een verdichting van de waterkwantiteitssensoren nodig.
Door de aanleg van windparken verandert ook de informatiebehoefte van de scheepvaart. Een
belangrijke gebruiker van deze informatie is ook het loodswezen ten bate van de beloodsing
van de scheepvaart in de complexer wordende infrastructuur op de Noordzee.
Zoals in hoofdstuk 6.2 is aangegeven is deze informatie ook essentieel bij de bouw en het
beheer van de windparken maar ook voor de andersoortige economische activiteiten op de
Noordzee zoals de zeewierboerderijen en zonneparken.

meer bestuurlijke afwegingsruimte voor lokale overheden – en duurzaamheid – die betekent
het op duurzame wijze invulling geven aan onze maatschappelijke opgave.
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Uit de discussies rond de informatiebehoefte blijkt dat ondanks het gebruik van steeds
geavanceerder modellen de meetbehoefte niet afneemt. In tegendeel, met de komst van
windparken is er een toenemend belang om de modellen te toetsen aan meetwaarden.
Enerzijds is een stabiel waterkwantiteit meetnetwerk vereist maar anderzijds is ook een
verdichting van het sensornetwerk ten behoeve van klimaatonderzoeken nodig en vereist de
toename van windparken meer sensoren in en nabij de windparken.
Verdichting meteorologische meetstations Noordzee
Voor de Noordzee is ten aanzien van de stations-dichtheid de belangrijkste eis een adequate
weersverwachting en betrouwbare nowcasting direct gekoppeld aan de veiligheid van operatie
van alle daar werkzame belanghebbenden te weten scheepvaart en luchtvaart.
Uit een evaluatie van de Nederlandse waarneemstations bleek dat de huidige stations dichtheid
in feite al onvoldoende is voor het opstellen van een goede nowcasting. Het huidige
waarneemnetwerk voldoet slechts ten dele aan specifieke en objectieve kwaliteitscriteria die
internationaal zijn opgesteld voor het gebruik van het waarneemnetwerk.
Dit houdt in dat er in principe moet worden gestreefd naar een verdichting van stations op de
Noordzee.
Met name de zuidelijke Noordzee (ten zuiden van 53ºN) tot aan de westelijke rand van het
NCP wordt zeer intensief bevaren en daar worden de komende decennia windparken gebouwd.
Dergelijk toenemend gebruik van de Noordzee leidt tot een toenemende druk om veiligheid te
waarborgen in dat deel van de Noordzee. Zoals al aangegeven ten aanzien van de verdichting
van waterkwantiteitssensoren is ook op de zuidelijke Noordzee te streven naar een verdichting
van de ruimtelijke verdeling van meteorologische meetstations. Voorstel is om het
waarneemnetwerk te verdichten, zodanig dat de gemiddelde stations afstand vergelijkbaar
wordt met die over land (30 – 40 km).
Uitbreiden Radardekking en AIS-dekking
De Raad van de Kustwacht heeft opdracht gegeven voor een verkenning naar de behoefte aan
radar- en AIS-dekking op het NCP. De verkenning is in afgelopen periode door RWS Zee &
Delta i.s.m. CIV. Bij de verkenning is naast Rijkswaterstaat en Kustwacht een brede groep
stakeholders betrokken. De verkenning heeft medio oktober 2020 geleid tot een
conceptrapport met leidt voorstellen om te komen tot een dekkend netwerk van AIS en
radarsensoren op het NCP.
Uitbreiding VHF-dekking Noordzee
In het kader van verkeersmanagement, search and rescue, incident en calamiteiten
afhandeling en nood- spoed- en veiligheidsverkeer op het NCP is geconstateerd dat er slechts
een beperkt dekking van de reguliere mobiele VHF audio communicatie voorzieningen op het
NCP bestaat. De noodzaak tot uitbreiding van die dekking in aansluiting op het
bovengenoemde radar/AIS-dekkingsplan is evident.
Verkenning Zicht op Zee
Er is begin 2020 een verkenning opgestart naar de behoefte en mogelijkheden van video
observatie op het NCP. Deze verkenning leidt tot een programma van eisen ten aanzien van
een video observatie netwerk op het NCP. De video infrastructuur zal dus geïntegreerd moeten
worden in de totale NCP IV infrastructuur.
IV-voorzieningen voor verkeersbegeleiding/VTS op het NCP
De Kustwacht is momenteel bezig met het inrichten van een Maritiem Operatiecentrum (MOC).
Met dit MOC gaat de Kustwacht meer ‘Informatie Gestuurd Optreden’. De vraag kan daarbij
aan de orde komen dat in de toekomst niet alleen sprake is van verkeersmanagement maar
dat de kustwacht op (delen van) het NCP ook VTS-taken zal gaan uitvoeren.
Uiteraard is dit afhankelijk van de koerswijziging van IMO die nu niet toelaat dat buiten de 12
Nm op zee VTS wordt ingericht maar reeds in overweging heeft om dit in de toekomst wettelijk
mogelijk te maken.
Zoals aangegeven in het VTS-manual van IALA [8] stelt de instelling van VTS ook eisen aan de
IV-voorzieningen, deze kunnen afwijken van de huidige verkeersmanagement uitrusting van
de Kustwacht. Het verdient aanbeveling te onderzoeken welke afwijkende voorzieningen nodig
kunnen zijn en op basis van de technische eisen en normen zoals gesteld door IALA [28] tijdig
in te spelen op deze aanscherping van de eisen aan de IV-infrastructuur.
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8.3.2

Focuspunt 2: Rijkswaterstaat/KNMI in samenwerking met

Tijdens de Verkenning is duidelijk geworden dat er een groot aantal stakeholders zijn op de
Noordzee met gelijksoortige informatiebehoeften en zelfs met gelijksoortige
informatievoorzieningen. Samenwerking binnen de overheid, tussen verschillende ministeries,
maar ook met private partijen bevordert de efficiënte van de inrichting van IV-infrastructuur.
Het delen van informatie en zelfs IV- infrastructuur is een uitdaging maar brengt voor alle
partijen voordeel.
Vanaf het prille begin is tijdens de verkenning ook gebleken dat samenwerking met de
Noordzeelanden en in breder verband met de Europese instituties zoals EC en EMSA vanzelf
spreekt maar zeker niet altijd praktijk is.
In voorliggende sporen zijn de verschillende samenwerkingsvormen geduid.

8.3.2.1 Spoor 2a: Samenwerking tussen overheden
Nationaal sensoren plan
Uit het gedeelde besef dat voor de invulling van de informatiebehoefte er gebruik moet worden
gemaakt van elkaars sensoren en data komt ook meer en meer de behoefte aan een nationaal
sensoren plan voor de Noordzee. Het “Uitvoeringsprogramma Informatievoorziening Noordzee“
moet uiteindelijk tot een interdepartementale aanpak voor een nationaal sensoren plan.
Voor de invulling van de informatiebehoefte lijkt het ook logisch om meer gebruik te maken
van intelligente objecten op de Noordzee als alternatief voor het verdwijnen van de vaste
opstelpunten op gas- en olieplatformen. Dit aspect is onderdeel van het onderzoeksplatform
zoals aangegeven in focuspunt 3 (hoofdstuk 8.3.3).
De bouwers van windparken produceren in de verschillende fasen van de bouw ook
waterkwantiteitsdata, het integreren van deze data in de totale set aan
waterkwantiteitssensordata zou de kwaliteit van de waterkwantiteitsinformatie doen
toenemen. Het lijkt dan ook zinvol om bij het uitgeven van vergunningen voor de bouw van
nieuwe windparken een verplichting tot het delen van deze informatie in de afspraken c.q.
vergunningen mee te nemen en als open data te delen.
iSTACK partnerschap
Zoals aangegeven in hoofdstuk 7.1 beoogd iSTACK om de Kustwacht in aanvulling op het MOC
bij de realisatie van de informatie gerichte aanpak van hun taakuitvoering te ondersteungen.
Op tactisch niveau moeten analyses vooral voorspellend vermogen gaan genereren in de vorm
van thematische normaal- en risicobeelden, trends en indicatoren. Het geheel vormt
vervolgens effectievere risicoprofilering en prioritering voor meer gerichte IGO-opdrachten
tegen potentiele veiligheidsrisico’s.
Op operationeel niveau moet analyse gaan leiden tot betere ondersteuning bij planning,
aansturing, voorbereiding en uitvoering van opdrachten en inzet van beschikbare mensen en
middelen.
iSTACKis nu in de pilotfase en het beschikbaar stellen van IV kennis met name vanuit het CIV
Datalab en het gezamenlijk uitvoeren van pilots en verdere onderzoeken om de noodzakelijke
stappen te zetten in de totstandkoming van Informatie Gestuurd Opereren van de Kustwacht is
essentieel.

8.3.2.2 Spoor 2b: Samenwerking tussen c.q. Noordzee-staten c.q. Europese
lidstaten
Noordzee Cloud.
Om te komen tot een optimale situational awareness met een voor ieders proces/planning
ingericht beeld van de Noordzee (en aansluitend havens en toegangsgeulen) is een Noordzee
cloud te overwegen. Iedere stakeholder kan geautoriseerd beschikken over “zijn” informatie.
In de cloud kunnen modellen beschikbaar komen die de data afstemmen op de gebruiker en
predicties maken.
Voorbeeld voor de Noordzee Cloud is het Maritime Connectivity Platform (MCP) gedefinieerd in
het kader van het e-Navigation van IMO. Het MCP is een raamwerk voor efficiënte, veilige,
betrouwbare en naadloze elektronische informatie-uitwisseling tussen alle geautoriseerde
maritieme stakeholders via beschikbare communicatiesystemen. Het MCP is opgezet om
maritieme actoren in staat te stellen digitale diensten te gebruiken om zowel openbare als
particuliere informatie uit te wisselen.
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Common Information Sharing Environment (CISE)
Het delen van informatie is een belangrijke pijler van de toekomstige informatiebehoefte op de
Noordzee. Belangwekkende internationale ontwikkeling in dit verband is het concept CISE
(Common Information Sharing Environment). CISE moet de efficiëntie, kwaliteit, het
reactievermogen en de coördinatie van surveillanceactiviteiten in het Europese maritieme
domein verhogen en innovatie bevorderen, voor de welvaart en veiligheid van de EU en haar
burgers (zie hoofdstuk 7.2).
Internationaal onderzoeksproject Connected Digital North Sea
Op nationaal niveau is er sinds 2018 een Nederlandse Digitaliseringsstrategie [19]. Op
Europees niveau is er hoge prioriteit gesteld aan de digitalisering van met name ook het
transport domein10.
Rijkswaterstaat kan in samenwerking met de lidstaten van de EU gezamenlijke initiatieven
ontwikkelen passend binnen voorliggend kader om de digitalisering van de gehele Noordzee
binnen bereik te brengen. Te denken is daarbij aan:
•
De gezamenlijke ontwikkeling van een “Nautische verkeersbeeld as a service” voor
private en publieke stakeholders op de Noordzee;
•
De gezamenlijke ontwikkeling van de Noordzee cloud;
•
Het gezamenlijk inrichten van een Noordzee sensoren plan;
•
Het gezamenlijk opzetten van een Noordzee onderzoeksplatform voor waterkwantiteit
en meteorologie.

8.3.2.3 Spoor 2c Samenwerking publieke en private partijen
“Nautisch Verkeersbeeld as a Service” ten behoeve van de Situational Awareness
voor publieke en private stakeholders op het NCP
Operaties van diverse partijen maken voor specifieke doeleinden gebruik van deze
verkeersbeelden:
•
De Kustwacht bewaakt en handhaaft met haar partners de veiligheid op en het
verantwoord gebruik van de Noordzee door preventief en correctief optreden. Daar
zijn met name ook de situational awareness in het kader van handhaving en security
steeds belangrijker wordende aspecten. Om adequaat en tijdig te kunnen optreden is
het noodzakelijk om “te weten wat er gaande is” (Maritieme Situational Awareness);
•
De Schelde Radar Keten en de Havenbedrijven gebruiken de verkeersbeelden om
goed inzicht – situational awareness in de aanloopgebieden en havens - te hebben in
de situatie in hun aandachtsgebied en ook daarbij de scheepvaartbewegingen vlot en
veilig te begeleiden en af te wikkelen;
•
De olie en gasbedrijven maken gebruik van verkeersbeelden om preventief te kunnen
optreden bij nautische veiligheidsproblemen nabij de olie- en gasplatforms;
•
Kustwacht, politie en douane willen informatie over het verkeer en de bewegingen op
de Noordzee om tijdig in te grijpen in potentiële crisissituaties zoals drugsmokkel en
security-schendingen. Zeker nu de Brexit aanstaande is loopt de Europese
buitengrens over de Noordzee;
•
Loodsen willen op tactisch en operationeel niveau een verkeersbeeld rond het
beloodste schip;
•
Werkvaart op het NCP kunnen bediend worden met een verkeersbeeld voor de
monitoring van de nautische veiligheid van hun activiteiten.
Duidelijk is dat publieke en private partijen op het NCP-behoefte hebben aan een
verkeersbeeld dat hen de specifieke - van hun rol afhankelijke – situational awareness levert.
Uit de eerste verkennende gesprekken met Kustwacht/MOC bleek dat de behoefte niet alleen is
om AIS-as-a-service en Radar-as-a-service te krijgen, maar juist een gefuseerd/gecombineerd
beeld van gegevensbronnen te krijgen, namelijk een totaal verkeersbeeld als dienstverlening.
Zoals al blijkt uit hoofdstuk 4 is de informatie om te komen tot een geharmoniseerde en
gestandaardiseerd nautische verkeersbeeld voor een grote diversiteit aan stakeholders op de
Noordzee beschikbaar. De informatie kent echter een grote versnippering over diverse
partijen. Het inrichten van een gezamenlijk IV-platform dat deze informatie integreert en dat
leidt tot het nautische Verkeersbeeld as a service is effectief en efficiënt voor alle stakeholders
op de Noordzee.
10

Bureau Brussel van Rijkswaterstaat heeft in zijn “Basisdocument Internationale Strategie
Rijkswaterstaat” [11] de Informatievoorziening Noordzee als een van de kansrijke activiteiten
geïdentificeerd die in beeld komen voor verdere uitwerking in EU-kaders.
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8.3.3

Focuspunt 3: Rijkswaterstaat/KNMI innoveert

Bij diverse gelegenheden tijdens de uitvoering van de Verkenning is gebleken dat innovaties
nodig zijn om aan de toekomstige informatiebehoeften te kunnen voldoen. Het gezamenlijk
oppakken en inrichten van die innovaties biedt alle stakeholders kansen tot verbetering van
hun dienstverlening en taken. De gezamenlijk inrichting van bijvoorbeeld onderzoeksplatform
leidt tot delen van kennis en informatie en levert betere en snellere resultaten dan het
uitvoeren van onderzoeken door individuele partijen.
Onderzoeksplatform Noordzee voor ecologische, waterkwantiteit en meteorologie
Vanwege het grote aantal instanties dat belang heeft bij onder meer een goede
waterkwantiteitsdiensten en meteorologische dienstverlening ligt een toenemende
samenwerking tussen deze instanties voor de hand en lijkt de inrichting van een
onderzoeksplatform – mogelijk als specifieke taak voor het Offshore Expertise Centrum –
wenselijk. Dit onderzoeksplatform zou de volgende taken moeten hebben:
1. Onderzoek naar de specifieke IV-behoefte voor ecologie, waterkwantiteit,
waterkwaliteit en meteorologie van de diverse stakeholders op de Noordzee
2. Inzet van mobiele meetvormen
3. Onderzoek naar de waarde van satellietwaarnemingen in relatie tot de ecologische,
meteorologische en waterkwantiteitsmeetnetten.
Ad 1: toetsen IV-behoeften
Door de grootschalige ontwikkelingen op de Noordzee is er een toename te constateren van
andersoortig en divers gebruik van de Noordzee met in de toekomst bijvoorbeeld zonneparken
en zeewierboerderijen die zeker ook een behoefte aan meteorologische en
waterkwantiteitsinformatie zullen hebben. Deze nieuwe gebruikers zullen een
informatiebehoefte met andere karakteristieken hebben, zeewier-boerderij en Jack-up schepen
hebben bijvoorbeeld verschillende behoeftes ten aanzien van waterstandsinformatie. Een
onderzoeksplatform kan ondersteunen bij het onderzoeken en specificeren van effectieve
oplossingen.
Partijen hebben ook behoefte aan sensoren voor gelijksoortige data, maar ook aan het
verrichten van metingen in aanpalende expertise gebieden. Synergie tussen aanpalende
expertisedomeinen is een vruchtbare bron van verhoogde kwaliteit van dienstverlening.
Te noemen zijn als voorbeelden aan synergetische metingen noemen we er hier twee:
1) Parameters uit het ‘natte’ gedeelte van de Noordzee (golven) hebben grote impact op
parameters in het ‘droge’ gedeelte (wind, emissie van zoutdeeltjes),
2) Scheepsrook beïnvloedt de fijnstof concentratie en het zicht.
Het onderzoeksplatform kan expertises bijeenbrengen en ruimte bieden om in samenwerking
onderzoeken uit te voeren.
Onderzocht kan worden of met “big data” concepten en analyses en data van nieuwe typen
sensoren een verhoogde beschikbaarheid van data de traditionele waarneemnetwerken voor
waterkwantiteit en meteorologie aangevuld en deels vervangen kunnen worden.
Ad 2: Mobiel meten
Het onderzoeksplatform heeft als doel om te onderzoeken in hoeverre de inzet van smart
buoys en met sensoren uitgeruste UAV11 (underwater Autonomous Verhicles), wave gliders en
drones met sensoren in de toekomst inzetbaar zijn voor het plaatsen van meteo sensoren of
waterkwantiteitssensoren en dus aanvullend of zelfs sensoren in de huidige meetnetten
kunnen vervangen.
Er zijn nieuwe ontwikkelingen in metingen van wind, temperatuur en vocht in de bovenlucht
door middel van sensoren gemonteerd op commerciële vliegtuigen en ook het EU-project
FerryBox heeft aangetoond dat ze oceanografische gegevens op een zeer kosteneffectieve
manier kunnen verstrekken over een breed scala aan tijd- en ruimteschalen. De FerryBoxsystemen bestaan uit een volledig geautomatiseerd systeem met sensoren en automatische
analysatoren voor het meten van fysische, biologische en chemische parameters, die
veerboten en andere potentiële schepen als transportsysteem gebruikt.
Ad 3: Satellietwaarnemingen
Satellietwaarnemingen die meer ruimtelijke beelden leveren zoals gebeurt met de sentinel
satellieten en zoals blijkt uit de Copernicus projecten maken nog steeds de sensoren op het
11

Het MIVSP-project heeft zeer recent een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de
potentie van UAV’s voor onderwatersensoring.
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NCP onverminderd noodzakelijk. In internationaal kader is zoals aangegeven een veelheid aan
ontwikkelingen te onderkennen in bijvoorbeeld het kader van EMODNET, Copernicus
programma en NOOS.
Bijna alle satellietobservaties worden gekenmerkt door toenemende ruimtelijkheid-resolutie.
Bovendien is de tijdsresolutie van geostationaire satellieten verbeterd, terwijl de toename in
polaire satellieten een toename van het aantal observaties oplevert.
De inzet van satellietwaarnemingen is daarom interessant als een volledig ruimtelijk beeld
gewenst is waarvoor het reguliere meetnetten niet gedetailleerd genoeg is en de opzet van een
gedetailleerd meetnet te kostbaar wordt.
Onderzoek naar “normaal” en afwijkend gedrag en verkeerspatroon op het NCP
Zoals eerder aangegeven is er op basis van de beschikbare data van de Noordzee een goede
situational awareness te creëren voor de diverse stakeholders op de Noordzee. Het vaststellen
van de “normaal” situatie op de Noordzee is echter geen sinecure en is sterk aan verandering
onderhevig onder meer gezien de permanent veranderende infrastructurele situatie op de
Noordzee en de dynamische verkeerspatronen op het NCP.
Het vaststellen van het “normaal”-beeld is met de “big data” ontwikkelingen in de afgelopen
decennia en met de komst van AI meer dan ooit mogelijk, het blijft echter een uitdaging. In
samenwerking tussen nautische experts in Nederland, de expertise bij de Kustwacht en bij het
project i-Stack en met name ook de data experts van het Datalab van Rijkswaterstaat is dit
echter zeker mogelijk.
Met het krijgen van kennis van het normaalbeeld van de verkeersafwikkeling en
verkeerspatronen op de Noordzee wordt het eenvoudiger mogelijk om afwijkingen van de
normaalsituatie te identificeren en te handelen. Te denken is daarbij als eenvoudig voorbeeld
aan geo-fencing, waarbij een afwijking van de koers van een schip leidt tot een “alert” zodra
het schip buiten de traffic lanes van het verkeersscheidingsstelsel komt. Intelligentie is daarbij
nodig om te zorgen dat bijvoorbeeld werkvaart en visserij uitgesloten wordt van dit alertmechanisme.
Verwachting is dat een vorm van VTS op de Noordzee een realiteit gaat worden en dat ook
(vergaande)autonome schepen dus in een vorm deelnemen aan dit VTS op de Noordzee.
Essentieel is dat er een lange periode wordt verwacht waarbij er een hybride situatie zal zijn
van (vergaande)autonome schepen en conventionele schepen.
De taakuitvoering op het schip en aan de wal zal meer en meer gedigitaliseerd worden en het
vaarpatronen op het NCP zullen dus moeten gaan voldoen aan het “normale” verkeersbeeld en
afwijkingen daarop moeten leiden tot ingrijpen op het schip, aan de wal of bij de Kustwacht.
Ontsluiten nieuwe databronnen
Met de komst van vergaand autonoom varende schepen zullen schepen meer en meer
uitgerust zijn met sensoren. Het delen van de data van deze sensoren op de schepen (biedt de
mogelijkheid de bestaande data te verrijken en wellicht nieuwe databronnen aan te boren
waardoor complementaire gefuseerde beelden ontstaan.
Het ontsluiten van informatiebronnen van derden op de Noordzee kan de kwaliteit van de
verkeersinformatie en verkeersbeelden van de Noordzee verbeteren, dit betreft enerzijds de
(sensor)informatie die beschikbaar is bij private partijen op de Noordzee zoals de gas- en
olieplatform exploitanten en de windfarm beheerders op de Noordzee maar ook van schepen
zoals de loods-tenders en lijnvaart (zoals ferries) op de Noordzee. Deze schepen beschikken
over een diversiteit aan sensoren en kunnen bijdragen aan de maritieme informatie
kwaliteitsverbetering.
Het lijkt zinvol in te zetten op het delen van data en daarmee de datakwantiteit te verhogen.
Anderzijds kan datadelen vanwege mogelijke consistentie en continuïteit problemen niet
vrijblijvend gebeuren.
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Afkortingenlijst
Afkorting
ADS-B
AIS
Auto METAR
CCI
CCTV
CDM
CISE
CIV
DKW
EC
EEZ
EFB
EMODNET
EMSA
ENC
EPS
ESA
EU
EZK
GMDSS
HF
HMCN
IALA
IGO
IHM
IHO
I&M
IMO
iSTACK
IV
I&W
KNMI
KRM
LMW
LVNL
MCP
MF
MetOp
MOC
MSG/MTG
NAF
NCP
NOGEPA
NOOS
NSAA
NWP
RNNS
SAR
SDNS
SOLAS
SSN
STM
SWAN
UAV
UNCLOS
VDES
VHF
VN
VTS
WBI
WMO

Verklaring
Automatic Dependent Surveillance-Broadcast
Automatic Identification System
Automatisch geproduceerd Meteorological Aerodrome Report
Climate Change Initiative
Close Circuit Television
Collaborative Decision Making
Common Information Sharing Environment
Centrale Informatievoorziening (dienst Rijkswaterdstaat)
Directeur Kustwacht
Europese Commissie
Exclusieve Economische Zone
Electronic Flight Bag
European Marine Observation and Data Network
European Maritime Safety Agency
Electronic Nautical Chart
Europees Polar Systeem
European Space Agency
Europese Unie
Economische Zaken en Klimaat
Global Maritime Distress and Safety System
High Frequency
Hydro Meteo Centrum Nederland
International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse
Authorities
Informatie Gestuurd Opereren
Informatiehuis Marien
International Hydrographic Offices
Infrastructuur en Milieu
International Maritime Organisations
interservice Strategisch Tactische Analyse Capaciteit Kustwacht
Informatie Voorziening
Infrastructuur en waterstaat
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Kaderrichtlijn Marien
Landelijke meetnet Water
Luchtverkeersleiding Nederland
Maritime Connectivity Platform
Medium Frequency
Meteorologisch operationeel satellietprogramma
Maritiem Operatiecentrum
Meteosat Second en Third Generatie
North Sea Area Forecasts
Nederlands continentaal Plat
Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie
North West Shelf Operational Oceanographic System
North Sea Area Amsterdam
Numerical Weather Prediction
Radio Network North Sea
Search and Rescue
Surveillance Data North Sea
Safety Of LiFe At Sea
SafeSeaNet
Sea Traffis Management (project)
Golfmodel
Underwater Autonmomous Vehicle
United Nations Convention on the Law of the Sea
VHF Data ExchangeSysteem
Very High Frequency
Verenigde Naties
Vessel Traffic Services
Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium
World Meteorological Organization
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WOW
WoZEP
WTMS
WVL
Z&D

Weather Observations Website (project)
Programma Wind op Zee
Wet taken Meteorologie en Seismologie
Dienst Water, Verkeer en Leefbaarheid
Zee en Delta (Dienst Rijkswaterstaat)
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Bijlage 1 Wet- en regelgeving en beleid
In deze bijlage zijn de wet en regelgeving, beleidsinstrumenten en internationale en Europese
verplichtingen in tabelvorm gespecificeerd naar beleidsverantwoordelijk ministerie en
gerelateerde wet- en regelging en is een korte toelichting gegeven. Tevens zijn de
gerelateerde monitoring taken en dienstverlening aangegeven. De wet- en regelgeving zoals
weergegeven in deze bijlage zijn onder meer overgenomen uit de Rapportage “Beleid en
regelgeving Informatiesysteem Noordzee” (BREIN) van de Universiteit van Utrecht [29].
In navolgende tabel is een samenvattend overzicht gegeven waarbij per wet of richtlijn
aangegeven is welke monitoringstaak opgelegd wordt op basis van deze nationale en
internationale wet en regelgeving of beleid.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Waterkwaliteit

Waterkwantiteit

Onderwatergeluid

Hydrografische

Vervuilende stoffen en
zwerfvuils

Integriteit zeebodems

Eutrofiering

Voedselwebben

Vis, schaap en
Schelpdieren

Biodiversiteit

Meteorologie &
Seismologie

Scheepvaartverkeer

Wet en regelgeving
versus monitoringtaken

Hoofdstuk in bijlage 1

De tabel geeft in de eerste kolom het hoofdstuk van deze bijlage waarin de wet/richtlijn of het
beleidsdocument is aangeduid. De kolommen 3 t/m 14 duiden de monitoringsthema’s
waarmee de wet/richtlijn of het beleidsdocument al dan niet gerelateerd is. De
monitoringsthema’s zijn beschreven in hoofdstuk 3.1 en bijlage 2 van dit eindrapport.

Scheepvaart
verkeerswet
Wet voorkomen
verontreiniging schepen
Waterwet
Mijnbouwwet
Luchtvaartwet en Wet
Luchtvaart
Wet taken meteorologie
en seismologie
Wet milieubeheer
Wet natuurbescherming
Wet Windenergie op Zee
Wet bestrijding
maritieme ongevallen
Maritieme strategie
2015-2025
Nationaal waterplan
2016-2021
Beleidsnota Noordzee
2016-2021
Structuurvisie
Windenergie op Zee
Kaderrichtlijn mariene
strategie
Kaderrichtlijn maritieme
ruimtelijke planning
Kaderrichtlijn Water
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn
Maritieme Hydrometeo
dienstverlening

Tabel B1.1: Monitoringsvereisten NCP per wet c.q. richtlijn of beleidsafspraak
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In de volgende tabel is een samenvattend overzicht gegeven van de wet en regelgeving die de
als basis dient voor de operationele dienstverlening. De operationele dienstverlening zijn
operationele taken op de Noordzee zoals het leveren van verkeersinformatie bij
verkeersbegeleiding, Search & Rescue, incident- en Rampenbestrijding. Bij de ecologische
mariene of ecologische monitoring richt de dienstverlening zich met name op de verplichting
tot het rapporteren - nationaal of internationaal –van de staat van de Noordzee gerelateerd
aan de wet- en regelgeving.

1
2

3
4
9
10
11
14
16

Berichtgeving
waterkwantiteit en
waterveiligheid

Meteorologische
berichtgeving

Incident- en
Rampenbestrijding

Search and Rescue
(verkeersmanagement

Verkeersbegeleiding
luchtvaart

Verkeersbegeleiding
scheepvaart

Wet en regelgeving
versus
monitoringtaken

Hoofdstuk in bijlage 1

De tabel geeft in de eerste kolom het hoofdstuk van deze bijlage waarin de wet/richtlijn of het
beleidsdocument is aangeduid. De kolommen 3 t/m 8 duiden de dienstverleningstypen
waarmee de wet/richtlijn of het beleidsdocument al dan niet gerelateerd is. De
dienstverleningstypen zijn weergegeven in hoofdstuk 3.2 van het eindrapport.

Scheepvaart
verkeerswet
Wet voorkoming
verontreiniging door
schepen
Mijnbouwwet
Luchtvaartwet en Wet
Luchtvaart
Wet Windenergie op
Zee
Wet bestrijding
maritieme ongevallen
Maritieme strategie
Structuurvisie
windenergie op zee
Kaderrichtlijn
maritieme ruimtelijke
planning

Tabel B1.2: Operationele dienstverlening NCP per wet c.q. richtlijn of beleidsafspraak.
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B1.1 Scheepvaartverkeerswet
Scheepvaartverkeerswet
Algemene regeling met betrekking tot het scheepvaartverkeer op de
binnenwateren en op zee
Link naar wet
Beleidsverantwoordelijkheid
Minister van I&W
Gerelateerde wetgeving en
Maritieme Strategie 2015-2025;
beleid
Internationale verdragen zoals UNCLOS, SOLAS, COLREG en
Internationale Search & Rescue Convention.
Globale toelichting
De Scheepvaartverkeerswet dient als basis voor de
implementatie van verdragen of besluiten van
volkenrechtelijke organisaties (met name IMO) die
betrekking hebben op de ordening van het
scheepvaartverkeer in scheepvaartroutes voor de
Nederlandse kust.
De Wet is onder andere uitgewerkt in het
Scheepvaartreglement territoriale zee dat nadere regels
bevat voor de ordening van het scheepvaartverkeer in de
territoriale zee. Het gaat hierbij onder meer om
voorschriften omtrent de meld-, uitluister- en
communicatieplicht; de mededelingsplicht bij ongevallen;
bijzonder transport; evenementen; het voor anker gaan en
toestemming voor laden, lossen en bunkeren.
Daarnaast bevat het reglement onder andere de grondslag
voor bepalingen omtrent tijdige melding als voorwaarde voor
het binnenvaren van havens, gebruik van ankerplaatsen en
laad- of losinrichtingen.
Het Besluit routerings- en meldingssystemen voor schepen
in volle zee voor de Nederlandse kust voorziet dat bij
ministeriële regeling voor de Nederlandse kust buiten de
Nederlandse territoriale zee, overeenkomstig richtlijnen en
criteria aangenomen in het kader van de IMO waaronder het
SOLAS-Verdrag, routeringssystemen en meldingssystemen
kunnen worden vastgesteld.
Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

Dienstverleningstaken: Verkeersmanagement,
Verkeersbegeleiding Scheepvaart, Search and Rescue,
Incident- en rampenbestrijding
Monitoringstaken: Monitoring van Scheepvaartverkeer,
waterkwantiteit, meteorologische informatie.

B1.2 Wet voorkoming verontreiniging door schepen
Wet voorkoming verontreiniging door schepen
Link naar wet
Beleidsverantwoordelijkheid
Gerelateerde wetgeving en
beleid
Globale toelichting

Minister van I&W
Internationale verdragen zoals UNCLOS, SOLAS, MARPOL
De Wet voorkoming verontreiniging door schepen is een
kaderwet die algemene regels bevat voor het voorkomen en
beperken van operationele lozingen van schadelijke stoffen
in zee vanaf schepen. Het gaat daarbij om stoffen die
gegenereerd worden door de normale bedrijfsvoering van
schepen, zoals ladingresten, resten van brandstoffen en
smeerolie, afvalwater en vuilnis. De Wet is opgesteld om uit69
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voering te geven aan de Nederlandse verdragsverplichtingen
die voortvloeien uit MARPOL 73/78.
De Wet is van toepassing op schepen die de Nederlandse
vlag voeren waar dan ook ter wereld (artikel 2) en op
buitenlandse schepen die een Nederlandse haven aandoen of
zich bevinden in de Nederlandse territoriale zee of de EEZ
(artikel 5). Bepaalde schepen zoals oorlogsschepen zijn van
toepassing uit- gesloten (artikel 3).
De Wet bevat een algemeen verbod op het lozen van
schadelijke stoffen in zee vanaf schepen, behoudens in de
gevallen en op de wijze die zijn vastgesteld bij of krachtens
AMvB. De lozings- voorschriften zijn ook van toepassing op
buitenlandse schepen in de Nederlandse territoriale zee en
EEZ. Hetzelfde geldt voor de meldingsplicht voor (illegale)
lozingen.

Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

De Wet vormt tevens de basis voor het stellen van eisen
omtrent de bouw, de inrichting en de uitrusting van een
schip ter voorkoming dan wel beperking van het lozen van
schadelijke stoffen.
Dienstverleningstaken: Verkeersmanagement, Search and
Rescue, Incident- en rampenbestrijding. Gerelateerd aan
handhaving en inspectie taken.
Monitoringstaken: Monitoring van Scheepvaartverkeer.

B1.3 Waterwet
Waterwet
Regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen
Link naar wet
Beleidsverantwoordelijkheid

Gerelateerde wetgeving en
beleid

Globale toelichting

Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

Minister van I&W
De Ministers van I&W en EZK stellen gezamenlijk het door
de Wet vereiste nationaal waterplan vast.
•
Mijnbouwwet & Omgevingswet;
•
Nationaal Waterplan 2016-2021;
•
Structuurschema Infrastructuur en Ruimte;
•
Deltaprogramma 2019;
•
Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren;
•
Kaderrichtlijn water en Kaderrichtlijn Mariene Strategie
(KRM).
De voornaamste doelstellingen van de wet zijn:
•
Voorkoming en waar nodig beperking van
overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
•
Bescherming en verbetering van de chemische en
ecologische kwaliteit van watersystemen en
•
Vervulling van maatschappelijke functies door
watersystemen.
Deze doelstellingen zijn nader uitgewerkt in normen voor
waterkering, waterkwantiteit, waterkwaliteit en
functievervulling.
De waterwet definieert het doel en de inhoud van het
deltaprogramma.
Monitoring van waterkwantiteit
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B1.4 Mijnbouwwet
Mijnbouwwet
Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen en
met betrekking tot met de mijnbouw verwante activiteiten
Link naar wet
Beleidsverantwoordelijkheid Ministerie EZK
Gerelateerde wetgeving en
Mijnbouwbesluit;
beleid
Structuurschema Infrastructuur en Ruimte.
Globale toelichting
De wet voorziet in algemene regels waaraan vergunningen of
ontheffingen van vergunningen dienen te voldoen. De
vergunninghouder dient alle maatregelen te nemen die
redelijkerwijs gevergd kunnen worden om te negatieve
effecten te voorkomen van de verrichte activiteiten of voor
het milieu, de veiligheid wordt geschaad of schade door
bodembeweging wordt veroorzaakt.
De wet is de expliciet de basis voor de verplichting aan de
vergunninghouders op de Noordzee voor de meteorologische
monitoring en berichtgeving door het KNMI
Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

Dienstverlening: Verkeersmanagement Noordzee tbv
maritieme veiligheid en milieu.
Monitoring Scheepvaartverkeer, waterkwantiteit en
meteorologische informatie.

B1.5 Luchtvaartwet en Wet Luchtvaart
De Luchtvaartwet regelt het gebruik van luchtvaartuigen en luchtvaartterreinen
in Nederland
Link naar Luchtvaartwet en naar de Wet Luchtvaart
Beleidsverantwoordelijkheid Ministerie I&W
Gerelateerde wetgeving en
Mijnbouwwet;
beleid
Wet en regeling taken meteorologie en seismologie;
Wet luchtvaart;
Luchtverkeersreglement.
Globale toelichting
De wet geeft regels voor al het luchtverkeer boven Nederland
en een deel van de Noordzee. De wet bevat bovendien de
wetgeving ten aanzien van de luchtverkeersbeveiliging en
luchtverkeersdienstverlening, die als taak aangewezen wordt
voor de Lucht Verkeersleiding Nederland (LVNL). Tevens
wordt gespecificeerd dat de meteorologische informatie
geleverd dient te worden door KNMI.

Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

De Minister van IenW en daarmee het KNMI heeft de
wettelijke taak tot het verlenen van meteorologische diensten
voor luchtvaartnavigatie. Onder de wet luchtvaart hangt de
Regeling Luchtvaart Meteorologische Inlichtingen 2006. In
deze regeling wordt de specifieke dienstverlening voor de
luchtvaart in het NSAA-gebied (North Sea Area Amsterdam)
beschreven en stelt eisen aan de luchtvaart meteorologische
inlichtingen die beschikbaar moeten zijn op helikopterdekken
op het NCP.
Dienstverlening: luchtverkeersmanagement Noordzee
inclusief ondersteuning bij Search and Rescue.
Monitoring luchtvaartverkeer en meteorologische informatie.
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B1.6 Wet taken meteorologie en seismologie (WTMS)
Wet taken meteorologie en
Link naar wet
Dekking
Beleidsverantwoordelijkheid
Gerelateerde wetgeving en
beleid
Globale toelichting

Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

seismologie
Nationaal
Minister van I&W
•
WMO-richtlijnen scheepvaart en Luchtvaart
•
Wet op luchtvaart
•
Mijnbouwwet
De Minister van IenW heeft een wettelijke taak, te weten de
zorgplicht voor meteorologie en seismologie. De wet regelt
de verplichting ten aanzien van waarschuwingen aan het
algemeen publiek bij verwacht of werkelijk gevaarlijk of
maatschappij-ontwrichtend weer of waarschuwingen bij
calamiteiten waarbij het weer een belangrijke rol speelt of
bij een significante bodembeweging door geofysische
bronnen. Bestuursorganen nemen ingeval van
calamiteiten/rampen (GRIP2/GRIP4) verplicht diensten van
het KNMI af.
KNMI is verantwoordelijk oor de meteorologische
monitoring op de Noordzee en levert mede op basis van
deze wettelijke bepaling als publieke taak informatie ten
behoeve van verkeersbegeleiding scheepvaart op de
toegangen tot en in de havens en voor de luchtvaart
verkeerbegeleiding door LVNL en aan de kustwacht in het
kader van hun dienstverleningstaken. KNMI vaardigt verder
algemene weerberichten uit voor het algemeen publiek en
voor de schepvaart en vaardigt weerwaarschuwingen uit
voor verwacht gevaarlijk weer of maatschappijontwrichtend weer. Boven de Noordzee houdt het KNMI
hiervoor het waarneemnetwerk ten behoeve van de
veiligheid en algemeen belang in stand.

B1.7 Wet milieubeheer
Wet Milieubeheer
Link naar wet
Dekking
Beleidsverantwoordelijkheid
Gerelateerde wetgeving en
beleid

Globale toelichting

Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

Nationaal
Minister van I&W. De Wet voorziet ook in bepaalde
bevoegdheden voor de Minister van EZK.
•
Nationaal milieubeleidsplan;
•
Espoo-Verdrag en Protocol inzake strategische
milieubeoordeling bij het Espoo Verdrag;
•
Milieu Effect Rapportage -richtlijn en besluit;
•
Strategische milieu beoordelingsrichtlijn.
De regelgeving over plaatsgebonden activiteiten in de Wet
zal op termijn (2021) vervangen worden door de
Omgevingswet
De Wet heeft onder meer betrekking op:
•
Milieubeleidsplannen en programma’s;
•
Milieukwaliteitseisen;
•
Milieueffectrapportages;
•
Verslag-, registratie- en meetverplichtingen.
Het gerelateerd Besluit Milieu Effect Rapportage bevat
nadere regels ten aanzien van de milieueffectrapportage.
Monitoring waterkwaliteit.
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B1.8 Wet natuurbescherming
Wet Natuurbescherming
Link naar wet
Dekking
Beleidsverantwoordelijkheid
Gerelateerde wetgeving en
beleid

Globale toelichting

Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

Nationaal
Minister van LNV
•
Wet windenergie op zee;
•
Nationaal Waterplan 2016-2021;
•
Structuurschema Infrastructuur en Ruimte
•
OSPAR-Verdrag;
•
Vogelrichtlijn.
De Wet natuurbescherming beoogt één integraal en
vereenvoudigd kader te creëren voor de natuurbescherming. De Wet is mede van toepassing in de EEZ,
maar niet op handelingen t.a.v gemeenschappelijk
visserijbeleid van de EU.
De Wet Natuurbescherming is gericht op: a. het
beschermen en ontwikkelen van de natuur en het behouden
en herstellen van de biologische diversiteit; b. het
doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur
ter vervulling van maatschappelijke functies.
Op basis van de Natuurbeschermingswet zijn Natura 2000
gebieden aangewezen – ook op de Noordzee – en is het
Beheerplan Natura 2000 vastgesteld.
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde
natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de
Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het
beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit.
Natura 2000 is niet enkel ter bescherming van gebieden
(biotopen), maar draagt ook bij aan bescherming van
soorten (en hun habitats).
Monitoren van Biodiversiteit (vogels, vissen,
zeezoogdieren), Waterkwaliteit, Vervuilende stoffen.

B1.9 Wet windenergie op zee
Wet windenergie op zee
Regels omtrent windenergie op zee
Link naar wet
Beleidsverantwoordelijkheid
Minister van Economische Zaken
Artikel 3 van de wet bepaalt dat de Minister van
Economische Zaken kavelbesluiten kan nemen in
overeenstemming met de Minister van I&W.
Gerelateerde wetgeving en
beleid

Waterwet;
Nationaal Waterplan 2016-2021;
Beleidsnota Noordzee 2016-2021;
Structuurvisie windenergie op zee.

Globale toelichting

De wet windenergie op zee voorziet in een integraal
wettelijk kader voor het op grote schaal realiseren van
windenergie op zee. De wet is beoogd om te leiden tot
kostenreductie bij de planning en aanleg van windparken en
kortere doorlooptijden.
De wet windenergie op zee creëert het kader voor het
nemen van kavelbesluiten. Bij de afweging tot het nemen
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van een kavelbesluit dient de Minister van Economische
Zaken vervulling van maatschappelijke functies en
doelmatig gebruik van de zee te betrekken. Tevens dienen
de gevolgen van een aanwijzing voor derden en het
milieubelang meegewogen te worden.
Zoals aangegeven heeft de wet een directe relatie met de
Structuurvisie windenergie op zee. De Structuurvisie geeft
aan dat voor de uitwerking van de ruimtelijke opgave voor
windenergie op zee is uitgegaan van vertrekpunten zoals
geformuleerd in het Nationaal Waterplan 2009-2015 en de
Beleidsnota Noordzee 2009-2015:
1. Prioritaire ontwikkeling van economisch gebruik dat van
nationaal belang is voor Nederland (scheepvaart, olie- en
gaswinning, duurzame (wind)energie, zandwinning en
defensie); en
2. Efficiënt en veilig gebruik van de Noordzee in evenwicht
met het mariene ecosysteem.
Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

Dienstverlening: Verkeersmanagement Noordzee t.b.v.
maritieme veiligheid en milieu nabij windparken.
Monitoring Scheepvaartverkeer, waterkwantiteit,
meteorologische en hydrologische informatie.

B1.10 Wet bestrijding maritieme ongevallen
Wet Bestrijding Maritieme Ongevallen
Regels ten aanzien van de bestrijding van maritieme ongevallen,
Link naar wet
Dekking
Nationaal
Beleidsverantwoordelijkheid
Ministerie I&W
Gerelateerde wetgeving en
Waterwet;
beleid
Omgevingswet;
Wrakkenwet;
Beleidsbrief maritieme noodhulp;
Incidentbestrijdingsplan Noordzee.
Globale toelichting

De Wet bestrijding maritieme ongevallen regelt de gang van
zaken na het ontstaan van gevaar met een zeeschip, met
name een meldingsplicht voor de kapitein, alsmede
voorschriften voor het opruimen van het wegnemen van het
gevaar en (losgeslagen) lading door de geregistreerde
eigenaar van het zeeschip of, voor zover nodig, vanwege de
Minister van I&W.
De wet bevat ook geactualiseerde voorschriften voor
overheidsoptreden dat nodig kan zijn voor ongevallen en
voorvallen voor dreigend gevaar met een zeeschip.

Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

Dienstverlening: Verkeersmanagement Noordzee t.b.v.
maritieme veiligheid en milieu, SAR en Incident- en
rampenbestrijding.
Monitoring Scheepvaartverkeer, waterkwantiteit,
meteorologische informatie.
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B1.11 Maritieme Strategie 2015-2025
Maritieme Strategie 2015-2025
Link naar Maritieme Strategie
Beleidsverantwoordelijkheid Ministerie I&W
Gerelateerde wetgeving en
Scheepvaartverkeerswet;
beleid
Nationaal Waterplan 2016-2021;
Structuurschema Infrastructuur en Ruimte;
Beleidsnota Noordzee 2016-2021;
Werkprogramma maritieme strategie en zeehavens 2018 –
2021.
Globale toelichting

De Maritiem Strategie gaat in op een aantal beleidsthema’s
zoals innovatie, bereikbaarheid, veiligheid en milieu en
veiligheidsdreigingen en stabiliteit. Bij het thema veiligheid
en milieu wordt aangegeven dat alleen een veilig,
milieuvriendelijk en duurzaam opererende maritieme cluster,
zijn economische potentie blijvend kan waarmaken.
De Strategie merkt op dat mede door een hogere
verkeersintensiteit en meervoudig ruimtegebruik in de
kustgebieden veiligheidsrisico’s zullen toenemen. Vooral door
de ruimtedruk die kan ontstaan door de aanleg van
windparken, is het belangrijk om de veilige en efficiënte
afwikkeling van het scheepvaartverkeer in het oog te
houden.

Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

Dienstverlening: Verkeersmanagement op de Noordzee en
Search and Rescue op de Noordzee t.b.v. maritieme
veiligheid en milieu.
Adequaat verkeersmanagement en SAR vereist voorts
monitoring Scheepvaartverkeer, waterkwantiteit,
meteorologische informatie.

B1.12 Nationaal Waterplan 2016-2021
Nationaal Waterplan 2016-2021
Link naar Waterplan
Dekking
Nationaal
Beleidsverantwoordelijkheid
Minister van Binnenlandse Zaken
Gerelateerde wetgeving en
beleid

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waterwet;
Wet ruimtelijke ordening;
Omgevingswet;
Beleidsnota Noordzee 2016-2021;
Structuurschema Infrastructuur en Ruimte;
Structuurvisie windenergie op zee;
Noordzeestrategie 2030;
Noordzee 2050 Gebiedsagenda;
Mariene Strategie (deel 1); Actualisatie van huidige
milieutoestand, goede milieutoestand, milieudoelen en
indicatoren 2018-2024;
Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de
Noordzee 2012- 2020, Deel 2;
Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de
Noordzee 2012- 2020, Deel 3;
Nationale Visie Kust;
Kaderrichtlijn mariene strategie;
Kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke planning;
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•

Kaderrichtlijn water.

Globale toelichting

Het Nationaal Waterplan is gebaseerd op de Waterwet. Het
Het Nationaal Waterplan 2016-2021 geeft de hoofdlijnen,
principes en richting van het nationale waterbeleid in de
planperiode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050.
Het is gericht op onder meer een goede bescherming tegen
overstromingen en droogte en het bereiken van een goede
waterkwaliteit en een gezond ecosysteem als basis voor
welzijn en welvaart.
Belangrijke onderdelen van het Nationaal Waterplan 20162021 zijn o.m.:
•
Beleidsnota Noordzee;
•
De verankering van afspraken die betrekking hebben
op water vanuit energie (Energieakkoord), natuur
(Natuurvisie), internationale inzet (Internationale
Waterambitie) en bestuurlijke verhoudingen;
•
Voldoen aan de Europese eisen voor waterkwaliteit,
overstromingsrisico's en het mariene milieu door
geactualiseerde plannen en maatregelenprogramma's
op te nemen.

Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

Monitoring waterkwaliteit, waterkwantiteit en ecologie.

B1.13 Beleidsnota Noordzee 2016-2021
Beleidsnota Noordzee 2016-2021
Link naar Beleidsnota Noordzee
Dekking
Nationaal
Beleidsverantwoordelijkheid Minister van BZK
Gerelateerde wetgeving en
beleid

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Globale toelichting

Waterwet;
Nationaal Waterplan 2016-2021;
Structuurschema Infrastructuur en Ruimte
Wet windenergie op zee;
Noordzeestrategie 2030;
Noordzee 2050 Gebiedsagenda;
Mariene Strategie (deel 1); Actualisatie van huidige
milieutoestand, goede milieutoestand, milieudoelen en
indicatoren 2018-2024;
Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de
Noordzee 2012- 2020, Deel 2 = KRMmonitoringsprogramma;
Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de
Noordzee 2012- 2020, Deel 3;
Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 20162021;
De staat van de Noordzee; Editie 2015;
Kaderrichtlijn mariene strategie;
Kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke planning.

De Beleidsnota Noordzee 2016-2021 is een integraal deel
van het Nationaal Waterplan 2016-2021.
De verwachting bestaat dat er een verdere intensivering zal
zijn van het gebruik van de Noordzee, waardoor het mariene
ecosysteem onder druk staat. Het uitganspunt van het beleid
is de ecosysteembenadering. Deze benadering heeft als doel
de invloeden die kritisch zijn voor de gezondheid van het
ecosysteem te identificeren, hierop actie te ondernemen en
hierdoor een duurzaam gebruik van ecosysteemproducten en
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-diensten en behoud van de integriteit van het ecosysteem
te bereiken.
De langetermijnvisie op de Noordzee van de beleidsnota is
gebaseerd op de Noordzee 2050 Gebiedsagenda en geeft
aan hoe de Noordzee en het beleid zich ontwikkelen.
Bij enkele beschreven gebruiksfuncties zijn de veranderingen
zodanig dat deze leiden tot maatschappelijke opgaven die
om nieuw beleid voor de periode 2016-2021 vragen.
Aangegeven is wat nodig is om aan de gestelde opgaven te
voldoen. Het gaat om het programma van maatregelen in
het kader van de mariene strategie en de opgaven voor
windenergie op zee en zandwinning. Hierbij wordt een
overzicht gegeven van bestaande maatregelen en een
beschrijving van aanvullende maatregelen.
Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

Zie monitoringstaken Kaderrichtlijn Marien.

B1.14 Structuurvisie Windenergie op Zee
Structuurvisie Windenergie op Zee
Link naar Structuurvisie Windenergie op Zee
Dekking
Nationaal
Beleidsverantwoordelijkheid Ministerie BZK
Gerelateerde wetgeving en
•
Waterwet;
beleid
•
Wet windenergie op zee;
•
Nationaal Waterplan;
•
Nationaal Waterplan 2016-2021;
•
Beleidsnota Noordzee 2016-2021.
Globale toelichting

De Structuurvisie stelt de exacte begrenzing vast van
gebieden waarbinnen windenergie op zee mogelijk is. Buiten
de aangewezen gebieden geeft het Rijk geen toestemming
voor het bouwen van windparken. Binnen aangewezen
windenergiegebieden geeft het Rijk alleen toestemming voor
de bouw van windparken binnen de kaders van de nog in
ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving voor windparken op
zee.
De Structuurvisie geeft aan dat voor de uitwerking van de
ruimtelijke opgave voor windenergie op zee is uitgegaan van
vertrekpunten zoals geformuleerd in het Nationaal Waterplan
2009-2015 en de Beleidsnota Noordzee 2009-2015:
1. Prioritaire ontwikkeling van economisch gebruik dat van
nationaal belang is voor Nederland (scheepvaart, olie- en
gaswinning, duurzame (wind)energie, zandwinning en
defensie); en
2. Efficiënt en veilig gebruik van de Noordzee in evenwicht
met het mariene ecosysteem.
De Structuurvisie gaat beknopt in op de milieueffect
beoordeling van de betrokken gebieden. Per gebied is nader
toegelicht welke afweging heeft plaatsgevonden ter bepaling
van de contouren van de uiteindelijk aangewezen gebieden.
Ook worden gebied-specifieke aandachtspunten meegegeven
voor de uiteindelijke realisatie van de gebieden.

Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

Dienstverlening: Verkeersmanagement Noordzee t.b.v.
maritieme veiligheid en milieu.
Monitoring Scheepvaartverkeer, waterkwantiteit,
waterkwaliteit, meteorologische informatie, ecologie.
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B1.15 Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)
Marine Strategy Framework Directive (MSFD)
Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)
Link naar Kaderrichtlijn Mariene strategie
Dekking
Europees
Beleidsverantwoordelijkheid Minister van I&W
Gerelateerde wetgeving en
•
Nationaal Waterplan 2016-2021;
beleid
•
Structuurschema Infrastructuur en Ruimte;
•
Mariene Strategie (deel 1); Actualisatie van huidige
milieutoestand, goede milieutoestand, milieudoelen en
indicatoren 2018-2024;
•
Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de
Noordzee 2012- 2020, Deel 2;
•
Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de
Noordzee 2012- 2020, Deel 3;
•
OSPAR-Verdrag;
•
Kaderrichtlijn water;
•
Vogelrichtlijn;
•
Habitatrichtlijn.
Globale toelichting

De KRM verplicht de lidstaten om voor hun mariene wateren
een goede milieutoestand te bereiken en/of te behouden en
maatregelen te nemen om de daarvoor gestelde doelen te
bereiken.
Met goede milieutoestand is niet het ongerepte mariene
ecosysteem uit het verleden bedoeld, maar een ecosysteem
dat optimaal functioneert en veerkrachtig is, en daarmee de
mogelijkheid biedt voor een duurzaam menselijk gebruik.
In deel 2 van de Mariene Strategie voor het Nederlandse
deel van de Noordzee 2012-2020, is het
monitoringsprogramma beschreven.
De aanpak van de Mariene Strategie is ‘nuchter en
pragmatisch’ hetgeen betekent dat voor dit KRMmonitoringprogramma zoveel mogelijk gebruik wordt
gemaakt van de monitoring die ten behoeve van diverse
beleidsterreinen al operationeel is. Het uitgangspunt daarbij
is dat gegevens eenmalig worden ingewonnen en vervolgens
beschikbaar moeten zijn voor meervoudig gebruik.
De basis van het KRM-monitoringsprogramma is gevormd
door de meetnetten die nationaal en in OSPAR- en ICESverband zijn ontwikkeld voor nationaal beleid en
internationale verplichtingen.

Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

Monitoring van (in de KRM-descriptoren genoemd):
D 1 - Biodiversiteit (vogels, vissen, zeezoogdieren);
D 2 - Niet-inheemse soorten (exoten);
D 3 - Commerciële vis, schaal- en schelpdieren;
D 4 – Voedselwebben;
D 5 – Eutrofiëring;
D 6 - Integriteit van de zeebodem (Habitats);
D 7 - Hydrografische eigenschappen;
D 8 - Vervuilende stoffen;
D 9 - Vervuilende stoffen in vis en visproducten;
D10 – Zwerfvuil;
D11 - Toevoer van energie, waaronder onderwatergeluid
De lidstaten moeten de criteria gebruiken om de goede
milieutoestand te omschrijven en te beoordelen in welke
mate deze is bereikt.
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B1.16 Kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke planning
Directive on Maritime Spatial Planning (MSP)
Kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke planning
Link naar Kaderrichtlijn Maritieme Ruimtelijke Planning
Beleidsverantwoordelijkheid Ministerie I&W
Gerelateerde wetgeving en
Wet ruimtelijke ordening;
beleid
Waterwet;
Omgevingswet;
Nationaal Waterplan 2016-2021;
Structuurschema Infrastructuur en Ruimte.
Globale toelichting

De doelstellingen van de maritieme ruimtelijke planning zijn
opgenomen in artikel 5 van de kaderrichtlijn:
Ondersteuning van ontwikkeling en groei in de maritieme
sector, waarbij een ecosysteemgerichte benadering wordt
gehanteerd, en de bevordering van co-existentie van
relevante activiteiten en gebruiksfuncties; en
Bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van
energiesectoren op zee, van zeevervoer, en van de visserijen aquacultuursectoren en aan het behoud, de bescherming
en de verbetering van het milieu.

Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

Dienstverlening: Verkeersmanagement Noordzee tbv
maritieme veiligheid en milieu
Monitoring Scheepvaartverkeer, waterkwantiteit,
meteorologische informatie.

B1.17 Kaderrichtlijn water
Water Framework Directive - Kaderrichtlijn Water (KRW)
Link naar kaderrichtlijn Water
Dekking
Beleidsverantwoordelijkheid
Gerelateerde wetgeving en
beleid

Europees
Ministerie I&W
•
Nationaal Waterplan 2016-2021;
•
Structuurschema Infrastructuur en Ruimte;
•
Mariene Strategie (deel 1); Actualisatie van huidige
milieutoestand, goede milieutoestand, milieudoelen en
indicatoren 2018-2024;
•
Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de
Noordzee 2012- 2020, Deel 2;
•
Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de
Noordzee 2012- 2020, Deel 3;
•
Kaderrichtlijn mariene strategie.

Globale toelichting

Deze richtlijn legt Nederland diverse monitoringtaken op die
met elkaar een samenhangend totaalbeeld geven van de
chemische en ecologische toestand per stroomgebiedsdistrict. De werking van de KRW strekt zich voor de
ecologische kwaliteit uit tot 1 mijl in zee vanaf de kustlijn en
12 mijl voor de chemische kwaliteit.
De Kaderrichtlijn water is door Nederland geïmplementeerd
in de Waterwet en bijbehorende regelgeving.

Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

Monitoring waterkwaliteit en ecologie.
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B1.18 Vogelrichtlijn
Birds Directive – Vogelrichtlijn (VR)
Link naar Vogelrichtlijn
Dekking
Beleidsverantwoordelijkheid

Europees
Minister van LNV

Gerelateerde wetgeving en
beleid

•
•
•
•

Globale toelichting

De Vogelrichtlijn is door Nederland geïmplementeerd door
middel van de Wet natuurbescherming.
Over ontwikkelingen onder de vogelrichtlijnsoorten moeten
worden gerapporteerd: omvang en trends in de verspreiding
van broedparen, en omvang en trends van populaties van
alle inheemse soorten (broed- en niet- broedvogels).
Daarnaast is een inschatting per biografische regio verplicht
van het deel van de populaties dat zich in het Natura 2000netwerk ophoudt.
Ecologische monitoring.

Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

Nationaal Waterplan 2016-2021;
Structuurschema Infrastructuur en Ruimte;
Kaderrichtlijn mariene strategie;
Habitatrichtlijn.

B1.19 Habitat Richtlijn
Habitats Directive - Habitat Richtlijn (HR)
Link naar Habitat richtlijn
Dekking
Beleidsverantwoordelijkheid
Gerelateerde wetgeving en
beleid

Globale toelichting

Europees
Minister van LNV
•
Nationaal Waterplan 2016-2021;
•
Structuurschema Infrastructuur en Ruimte;
•
OSPAR-Verdrag;
•
Kaderrichtlijn mariene strategie;
•
Vogelrichtlijn.
De Habitatrichtlijn verplicht de lidstaten tot het treffen van
de nodige instandhoudingmaatregelen voor de speciale
beschermingszones. De lidstaten zijn verplicht passende
maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit
van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de
speciale beschermingszones niet verslechtert en er geen
significante verstorende factoren optreden voor de soorten
waarvoor de zones zijn aangewezen.
De beoordeling van de habitattypen berust op: verspreiding,
oppervlakte, structuur en functie (inclusief typische soorten)
en toekomstperspectief.
Bij plannen of projecten die significante gevolgen kunnen
hebben voor dergelijke gebieden zijn de lidstaten gebonden
aan stringente procedures. De gevolgen van dergelijke
plannen en projecten worden aan een passende beoordeling
onderworpen, en op basis daarvan slechts toegestaan
wanneer de bevoegde autoriteiten de zekerheid hebben
verkregen dat geen significante negatieve gevolgen voor de
natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale
beschermingszones zullen optreden.

Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

Ecologische monitoring.
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B1.20 Internationale richtlijn Maritieme hydro-meteo
dienstverlening scheepvaart
Wettelijke WMO richtlijnen hydro-meteo dienstverlening
Link naar WMO richtlijnen
Beleidsverantwoordelijkheid
Gerelateerde wetgeving en
beleid
Globale toelichting

Gerelateerde dienstverlening
en monitoring taken

Ministerie I&W
Wet taken meteorologie en seismologie;
Regeling taken meteorologie en seismologie.
De internationaal in WMO verband opgestelde wettelijke
kaders voor meteorologische verwachtingen en
waarschuwingen voor de scheepvaart.
Meteorologische en hydrologische verwachtingen en
waarschuwingen t.b.v. veiligheid scheepvaart
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Bijlage 2 Monitoringopgave Noordzee
In voorliggende bijlage worden een viertal monitoring thema’s gespecificeerd te weten
•
Maritieme monitoring;
•
Meteorologische en seismologische monitoring;
•
Monitoring Waterkwantiteit;
•
Ecologische monitoring en waterkwaliteit.
Voor elk monitoringsthema is aangegeven aan welke wetgeving dit primair gekoppeld is en er
wordt een beknopte toelichting gegeven. In elk monitoringsthema wordt verwijzen naar het
meetnet of meetprogramma dat invulling geeft aan de monitoringsopgave.

B2.1 Monitoring Zeescheepvaartverkeer
Monitoring Zeescheepvaartverkeer op de Noordzee
Beleidsopgave

Een veilige en efficiënte verkeersafwikkeling op de Noordzee en
de toegangsgeulen tot de havens vereist het preventief
monitoren van verkeersafwikkeling.

Primaire taakstellende
wetgeving
Verantwoordelijkheid
taakuitvoering
Informatiebehoefte

Scheepvaartverkeerswet

Vereiste dekkingsgebied

Scheepvaartroutes NCP, ankergebieden en
Haventoegangsgeulen.

Globale toelichting

Het Kustwachtcentrum coördineert en voert voor zes
ministeries 15 operationele overheidstaken (de
Kustwachttaken) uit op het Nederlands deel van de Noordzee.

Kustwacht, havenbedrijven, Rijkswaterstaat Z&D
Monitoring van actuele posities en identificatie van
(zee)schepen op de Noordzee t.b.v.
verkeersmanagement/veilige en efficiëntie verkeersafwikkeling.

De taken bestaan uit Dienstverleningstaken zoals Nood-,
Spoed- en Veiligheidsverkeer, Maritieme hulpverlening, Search
and Rescue /SaR, Rampen- en Incidentbestrijding en
verkeersmanagement op open zee) en daarnaast handhaving
en toezicht op diverse activiteiten op de Noordzee.
De havenbedrijven en RWS Zee en Delta monitoren de
scheepvaart in de toegangsgeulen en voeren actief
verkeersbegeleiding in de toegangsgeulen tot de havens.
Gerelateerde Meetnetten

AIS-netwerk, Landelijk Meetnet Water, Meteorologisch netwerk,
walradarsystemen, windpark radarsystemen.

B2.2 Meteorologische en seismologische monitoring
Meteorologische en seismologische monitoring op de Noordzee
Beleidsopgave

De Minister van I&W heeft een wettelijke zorgplicht voor
meteorologie en seismologie.

Primaire taakstellende
wetgeving
Verantwoordelijkheid
taakuitvoering
Informatiebehoefte

Wet taken meteorologie en seismologie (Wtms)
KNMI
Informatiebehoefte betreft het actueel weer, seismologische
informatie en informatie t.b.v. veiligheid scheepvaart,
luchtvaart, klimaatonderzoekklimaat en het algemeen belang.
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Vereist dekkingsgebied
Globale toelichting

NCP
Het KNMI heeft onder meer tot taak vorm te geven aan
internationale samenwerking en operationele taken zoals het
uitvaardigen algemeen weerbericht voor het grote publiek,
weerwaarschuwingen voor gevaarlijk weer en maatschappijontwrichtend weer. KNMI heeft een actieve rol bij
calamiteiten/rampen en seismologische melding.
De monitoringsopgave steunt ook wetenschappelijk onderzoek,
die ook leidt tot een actieve monitoringrol ten behoeve van
klimaatonderzoek waarvoor langjarige monitoringreeksen nodig
zijn.

Gerelateerde Meetnetten

Meteorologisch- en klimatologisch netwerk, MIVSP-sensoren bij
windparken.

B2.3 Monitoring Waterkwantiteit
Monitoring waterkwantiteit
Beleidsopgave

De veiligheid van Nederland, de infrastructuur en de activiteiten
op de Noordzee zoals scheepvaart, visserij en gas-en
oliewinning vereist een bescherming tegen water op tactisch en
strategisch niveau.

Primaire taakstellende
wetgeving
Verantwoordelijkheid
taakuitvoering
Informatiebehoefte

Kaderrichtlijn Water en Waterwet

Vereist dekkingsgebied
Globale toelichting

NCP
Monitoring van de waterkwantiteit is op operationeel niveau
vereist voor de berichtgeving ten behoeve van de
waterveiligheid van Nederland, de begeleiding van het
scheepvaartverkeer in de havens en in de aanloopgebieden tot
de havens en voor verkeersmanagement op de Noordzee en bij
Search & Rescue operaties.

Ministerie I&W
Informatie over waterstanden, getijden, golven en stroming.

Op strategisch niveau voor het ontwerp en toetsing van
waterkeringen en crisismanagement en studie naar
klimaatverandering.
Een deel van deze monitoring is missie kritisch. Op onderdelen
worden dan ook hoge eisen gesteld aan de beschikbaarheid en
nauwkeurigheid.
Gerelateerde meetnet

Landelijk meetnet water

B2.4 Monitoring Waterkwaliteit
Monitoring waterkwaliteit
Beleidsopgave

Primaire taakstellende
wetgeving
Verantwoordelijkheid
taakuitvoering
Informatiebehoefte

Monitoring van waterkwaliteit in combinatie met de ecologische
en chemische bemonstering van de Noordzee is een basis voor
de leefbaarheid van Nederland en de kwaliteit van leven rond,
in en op de Noordzee.
Kaderrichtlijn water en Waterwet
Ministerie I&W
Monitoring van waterkwaliteit richt zich in aanvulling op de
monitoring van biologische en chemische kwaliteit van de
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Noordzee op informatie over zuurstofgehalte, geladenheid,
watertemperatuur, zoutgehalte en troebelheid.
Vereist dekkingsgebied
Globale toelichting

NCP
Monitoring van diverse aspecten van de waterkwaliteit is van
essentieel belang voor de bewaking van de ecologische effecten
en dus ons leefmilieu op en rond de Noordzee.

B2.5 Monitoren biodiversiteit (vogels, vissen, zeezoogdieren)
Monitoring biodiversiteit
KRM descriptor 1
Beleidsopgave
Een goede milieutoestand van het mariene ecosysteem vereist
dat de biologische diversiteit wordt behouden en de
aanwezigheid en kwaliteit van habitats en de verspreiding en
dichtheid van soorten overeenstemmen met de heersende fysio
grafische, geografische en klimatologische omstandigheden.
Primaire taakstellende
wetgeving

Kaderrichtlijn Marien en in directe relatie met Vogel en
Habitatrichtlijn en Natura 2000.

Verantwoordelijkheid
taakuitvoering
Informatiebehoefte

Ministerie I&W en deels LNV

Vereiste dekkingsgebied
Globale toelichting

Gehele NCP
In de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 is de goede milieutoestand geplaatst binnen de context van de toekomstvisie van
het kabinet op een optimaal functionerend en veerkrachtig
ecosysteem van de Noordzee.

De milieutoestand voor het mariene ecosysteem zal door
middel van monitoring nauwlettend worden gevolgd met de
volgende KRM-indicatoren:
Ind. 1 - verspreiding, voorkomen en conditie van
representanten van langlevende en voor bodemberoering
gevoelige benthos-soorten en biogene structuren;
Ind. 2 - vissterfte onder commercieel beviste soorten, of de
(verandering in) vangst per visserij-inspanningseenheid
Ind. 3 - biomassa van paaibestanden van commercieel
gevangen vis;
Ind. 4 - grootteverdeling van bestanden van zowel commerciële
vis als van kwetsbare soorten;
Ind. 5 - geaggregeerde indicatoren voor populatieomvang,
verspreiding en conditie van haaien en roggen, vissoorten met
een langdurige negatieve trend en trekvissen;
Ind. 6 – discards bij visserij;
Ind. 7 – verspreiding, omvang, conditie en toekomstperspectief
van populaties kwetsbare (inheemse) vogelsoorten op de
Noordzee en de kwaliteit van het leefgebied;
Ind. 8 - verspreiding, omvang, conditie en toekomstperspectief
van populaties zeezoogdieren en de kwaliteit van het
leefgebied;
Ind. 10 – aandeel van grote vissen in vangsten van
bodemsoorten uit de International Bottom Trawl Survey;
Ind. 11 – indicatoren voor zeevogels, zeezoogdieren en haaien
en roggen als toppredatoren;
Ind. 12 – voedselrelaties van sleutelsoorten;
Ind. 13 - verspreiding en omvang van algemeen voorkomende
habitats (EUNIS-niveau 3) en habitats onder de Habitatrichtlijn;
Ind. 14 - zeebodemareaal dat niet wordt verstoord;
Ind. 15 - Indices voor de samenstelling van bodem
leefgemeenschappen;
Ind. 16 - indicatoren voor de kwaliteit van de verschillende
habitats op EUNIS-niveau 3.
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In het toekomstbeeld heeft de Noordzee een karakteristieke
diversiteit aan soorten in, op en boven het water, met een
evenwichtige leeftijdsopbouw. Er is ruimte en rust voor een
diversiteit aan robuuste en veerkrachtige mariene habitats in
een samenhangend netwerk. Kwetsbare bodems worden op een
groot deel van de Noordzee minder of niet verstoord, waardoor
het bodemleven zich heeft kunnen herstellen. Plaatselijk zijn
organisch gevormde harde bodemsubstraten, zoals
schelpdierbanken en kokerwormriffen ontstaan. Die vormen
een voedingsbodem en vestigingskansen voor andere
(terugkerende) soorten.
Gerelateerde Meetnetten

Programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands
(MWTL) en Inwinning meetgegevens vind plaats in het kader
van de Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek.
Zie ook de internetsite van Rijkswaterstaat water-extra,
biologie.

B2.6 Monitoring niet-inheemse soorten (exoten)
Monitoring niet-inheemse soorten
KRM Descriptor 2
Beleidsopgave

Een goede milieutoestand voor exoten vereist dat door
menselijke activiteiten geïntroduceerde niet-inheemse soorten
geen veranderingen teweegbrengen in het ecosysteem.

Primaire taakstellende
wetgeving
Verantwoordelijkheid
taakuitvoering
Informatiebehoefte

Kaderrichtlijn Marien

Vereiste dekkingsgebied
Gerelateerde Meetnetten

Gehele NCP
MWTL Biologisch netwerk.

Ministerie I&W en deels LNV
De milieutoestand voor exoten zal door middel van monitoring
nauwlettend worden gevolgd op de volgende KRM-indicatoren:
Ind. 17 - het aantal invasieve exoten soorten
Ind. 18 - het aantal nieuwe invasieve exoten per jaar
Ind. 19 - de ratio tussen dichtheden of biomassa van inheemse
soorten voor een selectie van specifieke soortengroepen in
Natura 2000-gebieden.

B2.7 Monitoring Commerciële vis, schaal- en schelpdieren
Monitoring commerciële vis, schaal- en schelpdieren
KRM Descriptor 3
Beleidsopgave

De goede milieutoestand voor (commerciële) vis vereist dat
populaties van alle commercieel geëxploiteerde soorten vis en
schaal- en schelpdieren binnen veilige biologische grenzen
blijven en qua leeftijdsopbouw en omvang de kenmerken
hebben van een gezond bestand.

Primaire taakstellende
wetgeving
Verantwoordelijkheid
taakuitvoering
Informatiebehoefte

Kaderrichtlijn Marien

Vereist dekkingsgebied
Gerelateerde Meetnetten

Ministerie LNV
Zie de gerelateerde indicatoren onder descriptor 1
(biodiversiteit)
NCP
Inwinning meetgegevens vindt plaats in het kader van de
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek.
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B2.8 Monitoring Voedselwebben
Monitoring voedselwebben
KRM Descriptor 4
Beleidsopgave

De goede milieutoestand voor voedselwebben vereist dat alle
elementen van de mariene voedselketens – voor zover deze
bekend zijn – voorkomen in normale dicht- heden en diversiteit
en op niveaus die de dichtheid van de soorten op lange termijn
en het behoud van hun volledige voortplantingsvermogen
garanderen.

Primaire taakstellende
wetgeving
Verantwoordelijkheid
taakuitvoering
Informatiebehoefte

Kaderrichtlijn Marien

Vereist dekkingsgebied
Globale toelichting

Gerelateerde Meetnetten

Ministerie I&W en deels LNV
Zie de gerelateerde indicatoren onder descriptor 1
(biodiversiteit)
NCP
De voedselrijkdom zorgt voor een gevarieerd voedselweb van
bodemdieren tot toppredatoren als haaien, bruinvissen en
zeehonden. Door mogelijkheden om afsluitingen te passeren en
geleidelijke overgangen van zout naar zoet water is het aantal
trekvissen (zoals zalm, aal en steur) dat tussen zee en rivieren
migreert, toegenomen.
MWTL en inwinning meetgegevens vind voorts plaats in het
kader van de Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05
Visserijonderzoek.

B2.9 Monitoring Eutrofiëring
Monitoring Eutrofiëring
KRM descriptor 5
Beleidsopgave

Primaire taakstellende
wetgeving
Verantwoordelijkheid
taakuitvoering
Informatiebehoefte

Vereist dekkingsgebied
Gerelateerde Meetnetten

Eutrofiëring veroorzaakt verlies van biodiversiteit, aantasting
van het ecosysteem, schadelijke algenbloei en zuurstofgebrek
in het water bij de bodem. Om de goede milieutoestand
dichterbij te brengen zijn de milieudoelen gericht op het
reduceren van de concentraties van nutriënten.
De goede milieutoestand is bereikt als door mensen
teweeggebrachte eutrofiëring tot een minimum is beperkt. Dat
is het geval als:
•
De hoeveel heden algen en concentraties chlorofyl-A
(algenpigment als indicator voor eutrofiëring) niet
meer dan 50% boven de achtergrondwaarde liggen
•
Plaagalgen niet toenemen en er geen sprake is van
zuurstofgebrek als gevolg van eutrofiëring.
Kaderrichtlijn Marien
Ministerie I&W
De milieutoestand voor eutrofiëring zal door monitoring worden
gevolgd op de volgende KRM-indicatoren:
Ind. 20 - nutriënten niveaus: gebied specifieke gemiddelde
concentraties van opgelost anorganisch stikstof en opgelost
anorganisch fosfor
Ind. 21 - concentratie van chlorofyl-A gedurende het groeiseizoen van fytoplankton.
Ind. 22 - lokaal zuurstoftekort in sedimentatiegebieden en als
gevolg van massale groei van plaagalgen.
NCP
MWTL en zie de Rijkswaterstaat internetsite Water-extra,
biologie.
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B2.10 Monitoring integriteit van de zeebodem (Habitats)
Monitoring integriteit van de zeebodem
KRM Descriptor 6
Beleidsopgave

De goede milieutoestand voor de integriteit van de zeebodem
vereist dat de structuur en de functies van de ecosystemen
waarborgt en voorkomt dat vooral benthische ecosystemen
onevenredig worden aangetast.

Primaire taakstellende
wetgeving
Verantwoordelijkheid
taakuitvoering
Informatiebehoefte

Kaderrichtlijn Marien

Globale toelichting

Bepaalde chemische stoffen voor het KRM, OSPAR en TMAP
moeten worden gemeten in waterbodem. Het parameterpakket
bestaat uit verschillende groepen van stoffen PAK, PCB, OCB,
TBT, PBDE, metalen en radio-chemische parameters. Daarnaast
worden enkele ondersteunende parameters zoals percentage
organisch koolstof, humusgehalte en korrelgrootteverdeling
bepaald.

Vereist dekkingsgebied
Gerelateerde Meetnetten

NCP
MWTL zie ook de Rijkswaterstaat Internetsite water-extra,
chemie

Ministerie I&W
Zie de gerelateerde indicatoren onder descriptor 1
(biodiversiteit)

B2.11 Monitoring Vervuilende stoffen
Monitoring Vervuilende stoffen
KRM Descriptor 8
Beleidsopgave

De goede milieutoestand voor vervuilende stoffen op de
Noordzee vereist dat de concentraties van deze stoffen zo laag
zijn dat er geen verontreinigingseffecten optreden. Vervuilende
stoffen tasten de kwaliteit van lucht, water en bodem aan en
leveren gevaar op voor de menselijke gezondheid.

Primaire taakstellende
wetgeving
Verantwoordelijkheid
taakuitvoering
Informatiebehoefte

Kaderrichtlijn Marien

Vereist dekkingsgebied
Globale toelichting

NCP
Vooral de vervuilende stoffen die negatieve effecten hebben op
het mariene ecosysteem, slecht afbreekbaar zijn en zich
ophopen in voedselwebben, kunnen zich in zee over grote
afstanden verspreiden en vormen een bedreiging voor het
mariene milieu. OSPAR heeft een lijst opgesteld van 26
vervuilende stoffen die op basis van deze eigenschappen en de
mate waarin ze worden gebruikt, als prioriteit voor actie zijn
aangemerkt. Het gaat om bepaalde (organo)metalen,

Ministerie I&W en deels LNV
De milieutoestand voor vervuilende stoffen zal door middel van
monitoring nauwlettend worden gevolgd op de volgende KRMindicatoren:
Ind. 26 - concentraties van vervuilende stoffen in water;
Ind. 27 - concentraties van vervuilende stoffen in biota;
Ind. 28 - de mate van voorkomen van imposex bij zeeslakken;
Ind. 29 - het percentage met olie besmeurde aangespoelde
vogels.
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organohalogenen, pesticiden, phenolen, weekmakers, PAKs en
een aantal farmaceutische stoffen. Voor een groot aantal van
deze stoffen stelt de KRW-milieudoelen.
De belangrijkste actoren en drukfactoren voor vervuilende
stoffen zijn op zeescheepvaart en offshore mijnbouw.
Rampenbestrijding en incidentenaanpak op zee.
Een gecoördineerde aanpak van rampen en incidentbestrijding op de Noordzee, zowel nationaal als internationaal,
en procedures voor samenwerking dragen bij aan het
terugdringen van risico’s op van accidentele lozingen in het
mariene milieu en de verspreiding daarvan.
Gerelateerde Meetnetten

MWTL zie ook de Rijkswaterstaat internetsite water-extra,
chemie

B2.12 Vervuilende stoffen in vis en visproducten
Monitoring Vervuilende stoffen in vis en visproducten
KRM Descriptor 9
Beleidsopgave

De goede milieutoestand en het milieudoel voor vervuilende
stoffen in vis op de Noordzee vereist dat vervuilende stoffen in
vis en andere visserij- producten voor menselijke consumptie
de grenzen die door communautaire wetgeving of andere
relevante normen zijn vastgesteld niet overschrijden.

Primaire taakstellende
wetgeving
Verantwoordelijkheid
taakuitvoering
Informatiebehoefte

Kaderrichtlijn Marien

Vereist dekkingsgebied
Gerelateerde Meetnetten

NCP
MWTL en inwinning meetgegevens vindt voorts plaats in het
kader van de Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05
Visserijonderzoek van LNV.

Ministerie I&W en LNV
De milieutoestand voor vervuilende stoffen zal door middel van
monitoring nauwlettend worden gevolgd op de volgende KRMindicatoren:
Ind. 30 - De frequentie van overschrijdingen van de geldende
limieten;
Ind. 30b - De werkelijke gehalten die zijn gemeten;
Ind. 30c - Het aantal vervuilende stoffen waarvan tegelijkertijd
overschrijdingen zijn gemeten;
Ind. 30d - De bron van vervuiling.

B2.13 Zwerfvuil
Monitoring Zwerfvuil
KRM Descriptor 10
Beleidsopgave

De goede milieutoestand voor zwerfvuil op en langs de
Noordzee vereist dat de eigenschappen en hoeveelheden van
zwerfvuil op zee – met inbegrip van afbraakproducten zoals
kleine plastic deeltjes en microplastics – geen schade
veroorzaken aan het mariene milieu, met inbegrip van de kust.
Bovendien moeten de hoeveelheden in de loop van de tijd
afnemen.

Primaire taakstellende
wetgeving
Verantwoordelijkheid
taakuitvoering

Kaderrichtlijn Marien
Ministerie I&W en deels LNV
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Informatiebehoefte

De milieutoestand voor zwerfvuil zal door middel van
monitoring nauwlettend worden gevolgd op de volgende KRMindicatoren:
Ind. 31 - Hoeveelheden, samenstelling, verspreidingenbronnen
van zwerfvuil op stranden;
Ind. 32 - Hoeveelheden plastics in de magen van noordse
stormvogels.

Vereist dekkninggebied
Globale toelichting

NCP en kustgebieden
(Plastic) zwerfvuil veroorzaakt ook via het watersysteem
aanzienlijke economische en ecologische schade. Zo kunnen
microplastics gevaar opleveren voor de kleinste organismen die
aan het begin van de voedsel- keten staan. De
beleidsintensivering voor zwerfvuil in zee is uitgewerkt in het
Programma van Maatregelen KRM. In het OSPAR Marine Litter
Action Plan uit 2014 hebben landen in het Noordoost-Atlantisch
gebied maatregelen afgesproken om zwerfvuil in zee terug te
dringen.

Gerelateerde Meetnetten

MWTL, zie ook Rijkswaterstaat internetsite waterinfo-extra,
zwerfvuil.

B2.14 Monitoring Hydrografische eigenschappen
Monitoring Hydrografische eigenschappen
KRM Descriptor 7
Beleidsopgave

De goede milieutoestand vereist dat een permanente wijziging
van de hydrografische eigenschappen geen permanente schade
berokkent aan de mariene ecosystemen.

Primaire taakstellende
wetgeving
Verantwoordelijkheid
taakuitvoering
Informatiebehoefte

Kaderrichtlijn Marien

Vereist dekkingsgebied
Globale toelichting

NCP
Wijziging van hydrografische eigenschappen zoals stromingen
en golven, kunnen invloed hebben op de fysische en chemische
eigenschappen van de zee, zoals transport van sediment,
zoutgehalte en temperatuur. Activiteiten die van invloed
kunnen zijn op de hydrografische eigenschappen zijn
bijvoorbeeld de aanleg van kustverdedigingswerken,
landaanwinningen, aanleg van structuren in kustwateren of
open zee zoals windturbineparken en andere inrichtingen voor
energieopwekking.
Hydrologisch - Morfologisch meetnet.

Gerelateerde Meetnetten

Ministerie I&W en deels LNV
De milieutoestand voor hydrografische eigenschappen zal door
middel van monitoring van (nieuwe) projecten nauwlettend
worden gevolgd op de volgende KRM-indicatoren:
Ind 23- de omvang van het beïnvloede (zeebodem)areaal;
Ind 24 - de omvang van permanente, veranderde habitat
typen;
Ind 25 - veranderde functies van habitats.
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B2.15 Toevoer van energie, waaronder onderwatergeluid
Monitoring toevoer van energie, waaronder onderwatergeluid
KRM Descriptor 11
Beleidsopgave

De goede milieutoestand vereist dat de toevoer van energie,
waaronder onderwatergeluid, een niveau heeft dat het mariene
milieu geen schade toebrengt. Een tweede voorwaarde is dat
ononderbroken geluid met een lage frequentie en luide
impulsgeluiden met een lage en middenfrequentie die als
gevolg van menselijke activiteiten onder water klinken, geen
nadelige invloed hebben op ecosystemen.

Primaire taakstellende
wetgeving
Verantwoordelijkheid
taakuitvoering
Informatiebehoefte

Kaderrichtlijn Marien

Vereist dekkingsgebied
Globale toelichting

NCP
Het door menselijke activiteiten geproduceerd (antropogeen)
geluid heeft andere kenmerken dan de van nature aanwezige
geluiden van golven, branding, neerslag en zeedieren. De
effecten van antropogeen onderwatergeluid op zeezoogdieren
variëren van subtiele gedragsverandering tot vermijding van
gebieden en verminderde gehoor- capaciteit, en – in extreme
gevallen – zelfs direct sterven. Ook andere dieren kunnen
reageren op geluid. Vissen bijvoorbeeld zijn veelal gevoelig
voor lage frequenties.

Gerelateerde Meetnetten

Geen, Onderwatergeluid metingen zijn nog in ontwikkelfase.

Ministerie I&W
De milieutoestand voor onderwatergeluid zal door middel van
monitoring nauwlettend worden gevolgd op de volgende
indicatoren:
• spreiding in tijd en plaats van luide impulsgeluiden, met een
lage of middenfrequentie
• ononderbroken geluid met een lage frequentie.
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Bijlage 3 MWTL meetprogramma
In deze bijlgae wordt het monitoringprogramma “Monitoring van de Waterstaatkundige
Toestand des Lands” of MWTL nader gedetailleerd. MWTL is landsdekkend en meet
morfologische, fysische, chemische en biologische kenmerken van de rijkswateren.

B3.1 Morfologisch metingen
Morfologisch metingen
Gerelateerde primaire
dienstverleningstaken en
monitoringstaken
Type gebruik

Monitoring hydrografische eigenschappen in directe relatie tot
KRM descriptor 7

Data typen

Geo informatie

Inwinprincipe

Deels geautomatiseerd, varend automatische
bemonstering/bemeting.

Toelichting data
inwinning en
inwinlocaties

1.

Operationeel en beleid

2.

In het kader van Kustmorfologie worden lodingen
uitgevoerd, die resulteren in profielen van de duinenrijen
tot -13 m NAP. Deze Jarkusprofielen (= jaarlijkse
kustprofielen) zijn beschikbaar opgeslagen in
Rijkswaterstaat Landelijk Opslagsysteem Lodingen (LOL).
Op de Noordzee worden door Rijkswaterstaat de grote zeetoegangsgeulen inclusief ankergebieden en de kust zone
tot circa -20 NAP verzameld en beschikbaar gesteld.
De bodemligging van de rest van het Nederlandse
Continentale Plat (NCP) wordt ontsloten onder auspiciën
van de Hydrografische Dienst van de Koninklijke Marine.

Publicatie/presentatie

De Hydrografische dienst publiceert nautische kaarten/
Electronic Nautical Charts (ENC) voor het NCP de ENC’s zijn via
online update beschikbaar.

Verantwoordelijke
partijen
Gebruikers

Rijkswaterstaat en Dienst der Hydrografie
Scheepvaart en diverse overheidsinstanties.

B3.2 Chemisch meetnet
Meetnet MWTL Chemisch meetnet
Gerelateerde primaire
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

Monitoring integriteit van de zeebodem
(KRM Descriptor 6) en Monitoring Vervuilende stoffen
(KRM Descriptor 8)

Type gebruik
Data typen

Beleidsmatig
Rijkswaterstaat slaat de data op in DONAR. De door
Rijkswaterstaat aan OSPAR geleverde data worden door ICES
beheerd. De data zijn via ICES verkrijgbaar.
Typen meetgegevens in de verschillende categorieën conform
weergegeven in waterinfo-extra/monitoring/chemie.

Inwinprincipe
Toelichting data
inwinning en
inwinlocaties

Handmatig
1. Het parameterpakket van chemische stoffen in de
waterbodem bestaat uit verschillende groepen van stoffen,
metalen en radio chemische parameters. De parameters
worden ingewonnen volgens de technische specificaties
van de OSPAR Guidelines. De waterbodem wordt
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bemonsterd op ongeveer 100 meetpunten in de
Waddenzee, de Noordzee en het Deltagebied. Op de
meeste meetpunten is de meetfrequentie eens per drie
jaar. De bemonstering van waterbodem wordt zoveel
mogelijk gecombineerd met bemonsteren van
bodemdieren.
2.

De ophoping van chemische stoffen in organismen ('biota')
wordt gemeten voor onder meer het monitoren van
visziektes en de monitoring en evaluatie van
milieukritische stoffen in organismen. Ook worden er een
aantal effecten gemeten, die mogelijk worden veroorzaakt
door een verhoogde concentratie aan verontreinigende
stoffen. De bemonstering vindt plaats op voornamelijk kust
lokaties maar voor sommige soorten ook op zee door
sleepnet of boomkor.

Publicatie/presentatie

Internationale publicaties vinden plaats vanuit de leidende
internationale verplichtingen in het kader van OSPAR, KRW en
KRM.

Eigenaar meetnet

Rijkswaterstaat

Gebruikers

Beleidsmakers

B3.3 Biologische meetnet
Meetnet MWTL Biologisch meetnet
Gerelateerde primaire
dienstverleningstaken en
monitoringstaken

Monitoring Eutrofiëring (KRM descriptor 5) en biodiversiteit
(KRM descriptor 1) en Monitoring voedselwebben (KRM
Descriptor 4)

Type gebruik

Beleidsmatig

Data typen en opslag

De bemonsterings- c.q. meetgegevens m.b.t. fytoplankton,
fytobenthos, zooplankton worden met name in Aquatech of
DONAR (Data Opslag Natte Rijkswaterstaat) opgeslagen.
Typen meetgegevens in de verschillende categorieën conform
weergegeven in waterinfo-extra/monitoring/biologie

Inwinprincipe

Handmatig

Toelichting wijze van
data inwinning en
inwinlocaties

1.

2.
3.

4.

Rijkswaterstaat meet op een groot aantal locaties de
ecologische kwaliteit van de Noordzee bepaald. Vaak wordt
dit uitgevoerd via puntmetingen (bijvoorbeeld
bodemdieren) en soms vlak dekkend (bijvoorbeeld
planten). Tevens worden gegevens ingewonnen vanuit
vliegtuigen en satellieten, maar ook microscopische
tellingen.
Op meetpunten in de Noordzee worden monsters
verzameld van fytoplankton en fytobenthos.
Van de bodemdieren wordt de macrofauna bemonsterd.
Macrofauna is een verzamelnaam voor ongewervelde
dieren die met het 'blote' oog te zien zijn. Voorbeelden zijn
schelpdieren, wormen en muggenlarven. Meetmethodes op
een groot aantal MWTL-meetpunten met behulp van
Boxcore, schaaf, bodemhapper, videotracks
Vogeltellingen vinden op de Noordzee per vliegtuig en
aanvullend per boot plaats. Er zijn meerdere typen
metingen, vlak dekkende, zigzagroutes waarbij variërend
van 2-maandelijks danwel 6 maandelijkse metingen
plaatsvinden.
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5.

In samenwerking met WMR vinden ook tellingen naar
bruinvissen, overige walvissen en zeehonden plaats.

Publicatie/presentatie

Internationale rapportages vinden plaats op basis van de
verplichtingen m.b.t. Natura 2000 (N2000), Habitat- (HR) en
Vogelrichtlijn (VR) Kaderrichtlijn Water (KRW) en Kaderrichtlijn
Mariene Strategie (KRM)

Eigenaar meetnet

Rijkswaterstaat

Gebruikers

Beleidsmakers

B3.4 Meetnet Zwerfafval
Meetnet MWTL Zwerfafval
Gerelateerde
dienstverleningstaken en
monitoringstaken
Type gebruik
Data typen

Monitoring vervuilende stoffen (KRM-descriptor 8)

Inwinprincipe

Handmatig

Toelichting wijze van
data inwinning en
inwinlocaties

1.

Beleidsmatig gebruik
Telgegevens in de verschillende categorieën conform
weergegeven in waterinfo-extra/monitoring/zwerfvuil.
Data wordt opgeslagen in DONAR en deels is de data in
gezamenlijk eigendom met WMR.

2.
3.

Door het tellen van de aangespoelde vogels en het bepalen
van de mate van besmeuring wordt de mate van de
(chronische) vervuiling van de Noordzee met (minerale)
olie en andere lipofiele stoffen bepaald. De
olieslachtoffertellingen worden door vrijwilligers langs de
gehele Nederlandse kust en gedurende het gehele jaar
uitgevoerd.
De gestandaardiseerde monitoring van zwerfvuil vind via
tellingen plaats volgens de methode van NSO/NZG, welke
ook geadopteerd is door OSPAR.
De monitoring van afval (m.n. plastics) op de zeebodem
wordt al geruime tijd via een OSPAR Common method
uitgevoerd. Hoewel het bekend is dat met de gebruikte
methode maar een klein percentage van het afval op de
zeebodem wordt opgevist, werkt Nederland toch mee aan
deze monitoring gezien de publieke en beleidsmatige
aandacht die dit werk oplevert voor marien afval, en in het
belang van de internationale samenwerking Er wordt
momenteel in OSPAR gewerkt aan het opzetten van een
“Common method” hiervoor. De monitoring van
microplastics zal in 2019 echt van start gaan

Publicatie/presentatie

Internationale rapportages in het kader van OSPAR en KRM

Eigenaar meetnet

Rijkswaterstaat

Gebruikers

Beleidsmakers
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Bijlage 4 Gedetailleerde informatiebehoefte maritiem en
luchtvaart
Maritieme informatiebehoefte als basis voor de situational awareness
De informatie die de basis is voor het creëren van Situational Awareness bestaat uit de
volgende onderdelen:
•
Verkeersinformatie
o
Betrouwbare positie-gegevens van schepen op het NCP. AIS maar ook RDF
bieden informatie over de positie van schepen, het AIS-netwerk geeft
dekking over nagenoeg het gehele NCP. RPF is alleen de naderingsgebieden
tot de Zeehavens beschikbaar. Daarentegen is er een zeer beperkt deel van
het NCP door radar walstations afgedekt. Uitbreiding van de dekking van
radarinformatie is noodzakelijk om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
van de radarinformatie in de navigatie-omgeving te verbeteren.
o
Scheeps- en reis- en ladinginformatie (inclusief bemannings- en
passagiersinformatie) van de scheepvaart op het NCP en in en bij de havens
o
Informatie over kleine/snelle objecten.
•
Omgevingsaspecten
o
(semi) statische objecten in de omgeving als windparken, olie- en
gasplatformen, boeien, zeewierboerderij…etc.
o
Actuele geografische informatie met de kenmerkende karakteristieken van
de verkeersinfrastructuur geïntegreerd in elektronische zeekaarten.
•
Dynamische aspecten
o
Hydro- meteo informatie op geografisch detailniveau
o
Incident- en calamiteiten informatie
o
Informatie over tijdelijk maatregelen, stremmingen, werkzaamheden etc.
o
(Delen van) actuele vaarplannen van schepen
o
Alarmering-faciliteiten van en voor schepen (in toenemende mate bij
vergaand autonoom varende schepen) 12
•
Historische informatie ten behoeve van verkeersmanagement
o
Ongevallenstatistieken
o
Gedetailleerde Verkeersinformatie
o
Inspectiedata scheepvaart
•
Planningsdata (voor de schepen)
o
Tijdige beschikbaarheid van loodsen, slepers en terminals
o
Beschikbaarheid kade, kade planning, planning verladers,
o
Logistieke data, terminal planning en achterland aan- en afvoer
In aanvulling op de huidige informatievoorziening geven de deelnemers aan de expert sessie
luchtvaart hun beeld van de toekomstige ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande
informatiebehoefte:
Luchtvaart informatiebehoefte als basis voor de situational awareness
Er is een toenemende behoefte om de informatie die de basis is voor het creëren van
Situational Awareness maritieme verkeersafwikkeling op real time basis te integreren met het
luchtvaartverkeersbeeld. Dit betreft de navolgende informatie die in belangrijke mate
beschikbaar is maar niet geïntegreerd met de luchtvaartinformatie:
•
Verkeersinformatie
o
Betrouwbare positie-gegevens van schepen op het NCP op basis van
maritiem AIS en radar.
o
Informatie over grote/hoge objecten (hijsvaartuigen etc)
•
Omgevingsaspecten
o
(semi) statische objecten in de omgeving als windparken, boeien,
zeewierboerderij…etc.
o
Actuele geografische informatie met de kenmerkende karakteristieken van
de verkeersinfrastructuur geïntegreerd in elektronische zeekaarten.
•
Dynamische aspecten
o
Incident- en calamiteiten informatie
o
Informatie over tijdelijk maatregelen, stremmingen, werkzaamheden etc.
12

Het alarmeren in geval van (potentieel) driegende situaties met per direct,
gestandaardiseerd en voor iedereen toegankelijk mogelijk zijn, hiervoor dienen faciliteiten en
afspraken beschikbaar zijn. Alarmering moet mogelijk zijn ship-ship en schip-wal v.v. Nu is de
alarmering alleen via VHF/MF/HF mogelijk.
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o

Alarmering-faciliteiten van en voor schepen (in toenemende mate bij
vergaand autonoom varende schepen)

Noot: Uitrusting van helikopters met maritiem AIS-ontvangers zou op korte termijn een
belangrijke verbetering van de maritieme situational awareness kunnen leveren.
Lokale meteorologische informatie voor de luchtvaart
Er is expliciet behoefte aan meer gedetailleerde meteorologische informatie (inclusief
voorspellingen) in en bij de windparkenwind ten behoeve van de helikopter bewegingen en
drone-vluchten. De gedetailleerde informatie over zicht, wolken, temperatuur, informatie op
de locatie van de windparken kan ingevuld worden door de “AutoMetar” gecodeerde berichten
per windpark zodat de benodigde specifiek/gedetailleerd informatie over die locatie bekend is
(zie https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/auto-metar )
Tevens is gedetailleerde informatie gewenst over bewolkingslagen, dit is van belang om de
haalbaarheid van de inzet van drones, helikopters en vliegtuigen te bepalen bij SAR operaties.
Bij windparken is tevens verbeterde zichtinformatie nodig omdat meer en meer radar
afscherming optreedt door de afschermende werking ofwel coulisse werking van windparken.
Te denken is hierbij aan CCTV-beelden van/bij windparken ter indicatie van het zicht.
Noot: informatievoorziening vanaf de Tennet platformen is nu te beperkt en op dit moment
niet voor de helikopter branche beschikbaar
Obstakel informatie
Informatie over de statische en dynamische obstakels op de Noordzee is essentieel voor een
veilige luchtvaart op de Noordzee. Naast de hoogte informatie van windparken is het meer en
meer noodzakelijk kennis te hebben over de dynamische obstakels zoals hoge
containerschepen, cruiseschepen en werk/hijsschepen.
Huidige situatie is dat dit met name door procedures is ingeregeld zodat voorafgaand aan een
vlucht bekend zou moeten zijn waar de obstakels zich bevinden, meldingen vinden echter niet
altijd plaats. Dit zou zich moeten ontwikkelen naar een situatie dat bovengenoemde
dynamische obstakels automatische gedetecteerd en geïdentificeerd worden (via AIS) en tot
een maritiem verkeersbeeld leiden met daarin de luchtvaart gerelateerde obstakels. Dit
maritiem verkeersbeeld is vervolgens te integreren met het luchtvaart verkeersbeeld en het
omgevingsbeeld met statische obstakels (bijv windmolens) en andere infrastructurele
informatie.
Electronic Flight Bag
Een Electronic flight bag (EFB)is een database/hulpmiddel in de cockpit. In hoofdzaak bestaat
de EFB uit een (extra) computer met scherm in de cockpit met een database van allerlei zaken
waar anders een papieren versie voor nodig zou zijn geweest tijdens de vlucht.
De informatie waarin een EFB kan voorzien verschilt per versie. Enkele mogelijkheden zijn:
•
Verschillende navigatie kaarten voor onder andere: airport lay-out (taxikaart),
departure route/luchtweg, standard terminal arrival route en nadering
•
Handboeken behorend bij het vliegtuig met systeem uitleg en vliegprocedures
•
Bedrijfshandboeken voor naslag van regels, wettelijke vereisten en afspraken
•
Voor de operatie belangrijke grafieken en tabellen
•
Checklists
Moderne versies worden vrijwel altijd gekoppeld aan de GPS als het vliegtuig daarover
beschikt. Op die manier is het makkelijker om de vliegtuiglocatie te bepalen en de EFB te
gebruiken om deze positie te projecteren op een kaart van de airport lay-out.
Als er connectiviteit op Noordzee is kan dit ook gecombineerd worden met de actuele
informatie van vlieg- en vaartuigen. Hierdoor hoeft er geen contact meer te worden
opgenomen met luchtverkeersleiding Amsterdam om een actueel beeld op te vragen
Aangezien er thans geen connectiviteit op de Noordzee is zal de bovengenoemde EFBinformatie alleen voorafgaand aan de vlucht beschikbaar zijn en kan de aanvullende actuele
informatie alleen via audioverbindingen, maritiem AIS of eigen visuele waarneming
beschikbaar komen.
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Bijlage 5 Centrale Vraagstukken Informatievoorziening.

In voorliggende bijlage worden de centrale vraagstukken benoemd en toegelicht en zijn de
dilemma’s gespecificeerd welke genoemd zijn in hoofdstuk 6.1 de maritieme en luchtvaart
informatiebehoefte
Centraal vraagstuk 1: centrale of decentrale of gedistribueerde informatieuitwisseling.
Als we spreken over smart shipping dan hebben we het over de geautomatiseerde
ondersteuning bij het navigeren tot het (bijna) volledig automatisch of zelfs autonoom varen.
Maar Smart Shipping in zijn diverse niveaus stelt eisen aan de informatievoorziening, uiteraard
betreft dit de informatievoorziening van het schip en zijn omgeving – de overige scheepvaart
en de infrastructuur maar ook aan de informatievoorziening die nodig is van de
vaarwegbeheerder of havenautoriteit. Het belang van ontvangen en verstrekken van
informatie is dan ook een essentieel onderdeel van navigatie en
scheepvaartverkeersmanagement.
De informatie-uitwisseling over het verkeer en navigatie gerelateerde proces13 kan zich bij
smart shipping op verschillende wijze gaan ontwikkelen. Grofweg kan er gesteld worden dat er
drie varianten mogelijk zijn:
1.

Centraal – informatie-uitwisseling via centraal punt – dit is goed verglijkbaar met het
huidige model VTS-model waarbij (veel van de) uitwisseling via de autoriteit verloopt

2.

Decentraal – informatie-uitwisseling tussen verkeersdeelnemers en andere relevante
partijen verloopt via aantal belangrijkrijke spelers

3.

Gedistribueerd – informatie-uitwisseling tussen alle verkeersdeelnemers en ander
relevante partijen.

Figuur: Informatie distributie principe
Afhankelijk welk model voor het delen van informatie dominant gaat worden speelt de vraag
wie is verantwoordelijk voor het faciliteren van de infrastructuur voor informatie-uitwisseling
tussen schepen en schip – wal.
Punt van aandacht is in dit kader tevens vraag hoe met de introductie van (vergaande)
autonomen schepen de communicatie gaat verlopen tussen:
•
(Semi) autonoom schip – verkeersmanagementorganisatie (en vice versa)
•

(Semi) autonoom schip – (smart)infrastructuur (en vice versa)

13

In de Verkenning zijn bij het bepalen van de informatiebehoefte voor de Noordzee de
informatiestromen in relatie tot het logistieke proces niet relevant en dus hier ook niet
meegenomen.
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•

(Semi) autonoom schip – traditionele scheepvaart maar ook recreatievaart (en vice
versa)

•

(Semi) autonoom schip – (semi)autonoom schip (en vice versa)

Praktisch Voorbeeld: Het verkeersbeeld op zowel het schip als op de wal is beperkt tot wat
zichtbaar is o.b.v. het eigen sensor netwerken. Het uitwisselen van verkeersinformatie en
verkeersbeelden tussen schepen en tussen schepen en de wal (wat op dit moment niet op een
structurele geautomatiseerde wijze gebeurt) zou dit totale verkeersbeeld kunnen verrijken. De
relevante informatie (denk aan o.a. Radar/AIS) van het schip wordt realtime gedeeld met de
wal en visa versa. Het verkeersbeeld – de situational awareness - voor het schip op lokaal
niveau, de wal op regionaal niveau en zelfs op EU-niveau wordt hierdoor sterk uitgebreid en
verbeterd. De toegevoegde waarde voor de veiligheid en efficiëntie van elke
verkeersdeelnemer en in brede zin voor de scheepvaart op de Noordzee en in Europa is
duidelijk.
De beleidsvragen bij dit Centrale Vraagstuk 1 “centrale of decentrale of gedistribueerde
informatie-uitwisseling” zijn:
•
•
•
•

Hoe gaat de communicatie worden vormgegeven?.
Welke eisen stellen de autoriteiten hieraan?
Gaat Rijkswaterstaat inzetten op decentrale of gedistribueerde informatieuitwisseling?
Kiest Rijkswaterstaat een model wil waarbij alle informatie-uitwisseling via een
centrale hub gaat en RWS deze centrale hub gaat beheren?

Centraal vraagstuk 2: informatievoorziening als private of publieke
verantwoordelijkheid.
Zoals hierboven gesteld is de verwachting dat smart shipping hoge(re) eisen stelt aan de
beschikbare informatievoorziening (de situational awareness). De vraag is dan natuurlijk wie
verantwoordelijk is voor het beschikbaar zijn van deze informatievoorziening en de kwaliteit
van de informatie. Is het de verantwoordelijkheid van het “schip” om voldoende informatie te
hebben voor het veilig kunnen handelen of is de autoriteit hier uiteindelijk voor
verantwoordelijk? Om de veilige navigatie van en naar de havens te faciliteren heeft de
overheid in de huidige situatie de verantwoordelijke voor het maken van de Elektronische
Nautische kaarten (ENC) voor de Noordzee en de Havengebieden. Deze kaarten worden met
enige regelmaat geüpdatet maar zijn in geen geval realtime.
Praktisch voorbeeld: als vastgesteld wordt dat voor veilige (vergaand) autonoom varen het
onmisbaar is gebruik te maken van nautische kaarten van een hoge kwaliteit en de ook nog
eens constant up to date gehouden moeten worden wie is hier dan uiteindelijk
verantwoordelijk voor (incl. de kwaliteit).
Opties:
•
Het schip is primair verantwoordelijk.
Als van bovenstaande voorbeeld wordt uitgegaan betekent dit dat het schip
verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de juiste kwaliteit kaarten. Dit kan door
de markt geleverd worden of door de autoriteit.
•
Autoriteit (overheid) is primair verantwoordelijk.
In dit geval is de redenering dat het hier gaat om het verstrekken van infrastructuur
waarvan niet redelijkerwijs verwacht kan worden dat een private partij dit zelf kan.
De beleidsvragen bij dit Centraal Vraagstuk 2 “informatievoorziening als private of publieke
verantwoordelijkheid” zijn:
•
Hoe wordt de verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid en de kwaliteit van de
informatievoorziening t.b.v. smart shipping belegd?
•
Is het schip of de overheid/Rijkswaterstaat de primair verantwoordelijke?
Centrale vraagstuk 3: Informatievoorziening inzetten op datakwaliteit of op
datakwantiteit.
Als het gaat om de betrouwbaarheid van informatie te verhogen is het maar de vraag is of
inzetten op de kwaliteitsverhoging van data wel de meest efficiënte en realistische aanpak is
om dit te bereiken. De praktijk wijst vaak uit dat kwaliteitsverhoging van data uitermate
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moeilijk is. Wellicht is het inzetten op de datakwantiteit – dus veel data van verschillende
bronnen/leveranciers – en het bepalen van de kruisverbanden een betere basis voor het
verkrijgen van betrouwbare informatie. Dus wellicht is de toekomst niet “meten is weten” maar
“meer met ongeveer”
Het centrale vraagstuk is de vraag of we gaan inzetten op hoge eisen aan datakwaliteit en data
leveranciers om de betrouwbaarheid te garanderen of wordt de massa aan data en de
kruisverbanden die hierdoor kunnen worden gelegd de basis voor het bepalen van de
betrouwbaarheid. Dit is met name relevant bij ideeën als sensoren van vaartuigen data gaan
delen met elkaar en met overheden. Hoe bepaal je de betrouwbaarheid van deze data?
Praktisch voorbeeld: Het uitwisselen van sensordata (o.a. AIS, Radar, diepte, stroming,
temperatuur, etc.) van schepen op de Noordzee met elkaar en met de wal biedt de kans om
het totale actuele (verkeers)beeld aan boord van schepen en aan de wal te verbeteren. Maar
van welke sensor data kan hiervoor gebruikt worden? Kan hiervoor alleengebruik gemaakt
worden van data van sensoren waarvan de kwaliteit objectief is vastgesteld (bijv. geijkt), dit
zal het aantal sensoren sterk gaan beperken. Of gaan we gebruik maken van alle beschikbare
sensoren?
De beleidsvraag bij Centraal Vraagstuk 3 “Informatievoorziening inzetten op datakwaliteit of op
datakwantiteit” zijn:
•

Zetten we voor het verhogen van de kwaliteit van de informatievoorziening in op
datakwaliteit of op datakwantiteit? De keuze kan qua type data/sensor verschillen
maar dit laat onverlet dat er een keuze gemaakt moet worden.

Centraal vraagstuk 4: Planningsgerichte informatievoorziening als rol van de
overheid.
Dit centrale vraagstuk richt zich op de rol die de overheid wil spelen en kan spelen als
informatieprovider om het planningsproces van de scheepvaart te verbeteren. In hoeverre wil
de overheid dus investeren en acteren om de informatie-uitwisseling/-ontsluiting ten bate van
de logistieke sector te verbeteren. Om diverse redenen heeft de overheid deze rol (nog) niet
opgepakt.
Een van de argumenten hiervoor is dat de overheid de concurrentie in de private sector niet
wil beïnvloeden, de overheid wil geen ongewenste afhankelijkheden creëren.
Een belangrijk aspect is zeer zeker ook dat het juridisch kader nu geen mogelijkheden biedt
om dit type informatie als serviceprovider of intermediair op te treden. Zie met name ook de
wetgeving het kader van de meldplicht waarin in artikel 8 van de Besluit meldingsformaliteiten
en gegevensverwerkingen scheepvaart aangegeven is dat: ”. Voor zover van toepassing
worden daarbij tevens afspraken vastgelegd over het waarborgen van de bescherming van de
door de ontvangende partij verkregen commerciële- en privacygevoelige gegevens en over het
verdere hergebruik van deze gegevens binnen de logistieke keten.”
Bereidheid tot delen van informatie van alle verkeersdeelnemers en andere relevante partijen
(reders, loodsen etc.) is een vereiste om de effectief en voorspelbaar van de scheepvaart te
verbeteren.
De overheid kan het in de toekomst als trusted party mogelijk als een taak gaan beschouwen
om een platform te vormen voor het delen van informatie waar de overheid het delen van
informatie faciliteert onder voorwaarde uiteraard dat eerdergenoemde belemmeringen
weggenomen zijn.
Praktisch voorbeeld: De economische aantrekkelijkheid van de Nederland en zijn havens en de
veiligheid en het milieu – minder uitstoot – kunnen argumenten zijn dat de overheid
additioneel aan de veiligheid gerelateerde informatie ook informatie beschikbaar te stellen die
het planningsproces –van de scheepvaart optimaliseert. Voorspelbaarheid maakt de havens
aantrekkelijk, meer dan snelheid is voorspelbaarheid van belang in de logistiek. Het gaat dan
niet alleen om het verbeteren van de nauwkeurigheid van ETA’s maar het verbeteren van het
hele keten aan processen zoals havenafwikkeling, loodafhandeling en verkeersafwikkeling.
De beleidsvraag op dit Centraal Vraagstuk 4 “Planningsgerichte informatievoorziening als rol
van de overheid” is:
•
Welke positie wil de overheid/Rijkswaterstaat innemen in het faciliteren van de
scheepvaart- en logistieke sector doormiddel van het delen van (planning)informatie
waar de overheid/Rijkswaterstaat over beschikt? Het gaat hierbij dus om het
(terug)leveren van overheidsinformatie aan de markt (Government to Business).
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