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Het doel van deze brief is de Kamer te informeren over het Kabinets–
besluit met betrekking tot de uitvoering van de motie Van Rijn-Vellekoop
inzake de studie naar een gebundelde Kustwacht. Teneinde de
uitvoering van de operationele Noordzee-taken doeltreffender en
doelmatigerte doen plaatsvinden is het Kabinet voornemens de
uitvoering van operationele Noordzee-taken die aan het Kustwacht–
samenwerkingsverband zijn toevertrouwd, met ingang van 1 juni 1995 te
bundelen onder operationele leiding van de Koninklijke marine (KM). De
siructuur en de aansturing van de Kustwacht-organisatie zullen daarbij
wijzigingen ondergaan. Het takenpakket van de Kustwacht zal niet worden
gewijzigd. Het Kustwachtcentrum (KWC) zal meer inhoud kunnen geven
aan zijn coördinerende rol. Het huidige KWC in Umuiden, zal optermijn
worden samengevoegd met het marine-hoofdkwartierte Den Helder. De
beleidsverantwoordelijkheden van de verschillende ministeries blijven
ongewijzigd. Relevante bevoegdheden worden aan de KM gemandateerd.

Inleiding

In de motie Van Rijn-Vellekoop1 sprak de Tweede Kamer uit dat de
mogelijkheid van een gebundelde Kustwacht, als aangeduid in het
Evaluatierapport (1989), nadere studie en uitwerking verdient en dat een
tijdige voorbereiding gewenst is. Het Evaluatierapport gaf daarbij aan dat
een gebundelde Kustwacht onder het Ministerie van Verkeer en Water–
staat, onder het Ministerie van Defensie, of als zelfstandige organisatie de
moeite van het bestuderen waard is. De Kamer verzocht het Kabinet dan
ook om - onverminderd de in gang gezette veranderingen - een interde–
partementale studie te doen uitvoeren met betrekking tot alle operationele
overheidstaken op de Noordzee, en de Kamer over de uitkomsten daarvan
in 1993 te berichten. Bij brief van 1 april 19922 deelde de Coördinerend
Minister voor Noordzee-aangelegenheden de Kamer mede uitvoering te
zullen geven aan de motie.

De in de motie verzochte studie werd door de Minister van Verkeer en
Waterstaat in februari 1993 uitbesteed. De studie werd begeleid door een
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Stuurgroep onder leiding van prof. dr W. Lemstra, tevens voorzitter van
de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor Noordzee–
aangelegenheden (ICONA).1 Op 22 december 1993 bracht de Stuurgroep
zijn advies uit. Het advies van de Stuurgroep-Lemstra is als bijlage 1 bij dit
Kabinetsbesluit gevoegd.2 De Coördinerend Minister heeft het advies van
de Stuurgroep-Lemstra voor interdepartementale afstemming voorgelegd
aan de ICONA. Dit heeft geleid tot een advies d.d. 22 september 1994 van
de ICONA, in de vorm van een ontwerp voor het onderhavige kabinets–
besluit.

In dit Kabinetsbesluit wordt ingegaan op de rol van het KWC en de in
Kustwachtverband uitgevoerde taken. Alvorens de toekomstige
Kustwacht-organisatie te schetsen wordt eerst een aantal politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen geschetst die van belang zijn voor de
uitvoering van Kustwachttaken. Tenslotte worden de gevolgen van de
nieuwe Kustwacht-organisatie en de implementatie van het Kabinets–
besluit aangegeven.

Kustwachtcentrum en Kustwachttaken

In het kader van het sinds de tweede helft van de jaren 70 ontwikkelde
geharmoniseerde Noordzeebeleid heeft stelselmatig aandacht bestaan
voor een optimaal samenhangende uitvoering van dat beleid.

Vanuit de wenselijkheid om een nauwe operationele samenwerking
tussen de verschillende rijksdiensten die belast zijn mettaken op de
Noordzee tot stand te brengen, en daarmee te komen tot een grotere
doelmatigheid en effectiviteit van de uitvoering van die taken, werd in
1987 tussen de zes meest betrokken departementen een «Overeenkomst
voor de Kustwacht» gesloten. Deze overeenkomst voorzag ten principale
in het volgende:

a. de instelling van een samenwerkingsorganisatie voor de opera–
tionele uitvoering van een aantal in de overeenkomst genoemde
overheidstaken (zgn. «convenantstaken»);

b. de instelling van een KWC van waaruit met name de coördinatie van
de onder a. bedoelde taken moest plaatsvinden.

De zgn. «convenantstaken» omvatten dertien naar wijze van uitvoering
en inzet van middelen onderling samenhangende taken, naar hun aard
onderscheiden in twee categorieën:

- de zgn. dienstverleningstaken, d.w.z. verkeersdiensttaken, vaarweg–
markering, zeeverkeersonderzoek, nood–, spoed– en veiligheids–
communicatie, hulpverlening en redding en rampenbestrijding;

- de zgn. toezichttaken, d.w.z. de algemene politietaak, het toezicht op
het milieu, op de visserij, op het scheepvaartverkeer en op de uitrusting
van schepen, het douanetoezicht en de grensbewaking.

Naast deze zgn. «convenantstaken» wordt nog een aantal operationele
overheidstaken op de Noordzee uitgevoerd, zoals beheer– en onderhouds–
taken, onderzoekstaken en hydrografischetaken. Zowel naar hun aard als
naar hun wijze van uitvoering is de samenhang tussen laatstbedoelde
groep van taken en de zgn. «convenantstaken» zeer gering. Bovendien
vragen de niet-convenantstaken om de inzet van sterk gespecialiseerde
middelen, die zich in het algemeen niet lenen voor de uitvoering van
convenantstaken, waardoor onderbrenging in de Kustwachtsamenwer–
kingsorganisatie geen toegevoegde waarde oplevert in termen van
doelmatigheid en effectiviteit.

Het KWC heeft in het kader van de overeenkomst van 1987 een
essentiële rol in de verhoging van doelmatigheid en effectiviteit van de
uitvoering van de bedoelde convenantstaken, met name door uitwisseling
van informatie en planning en coördinatie van de inzet van operationele
middelen. De hoofdfuncties van het KWC zijn:

- centrale meld– en informatiekamer:

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 17 408, nr. 76



1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlemen–
taire Documentatie.
2 TK 1990-1991, 17 408, nr. 61.
3 TK 1990-1991, 17 408, nr. 63.
4 TK 1991-1992, 17 408, nr. 65.

- coördinatiecentrum voor de inzet van operationele middelen voor de
uitvoering van convenantstaken; en

- maritiem en aëronautisch reddingscoördinatiecentrum.
Daarnaast speelt het KWC bij de uitvoering van enige convenantstaken

een zelfstandige rol, met name bij verkeersdiensttaken en bij de nood–,
spoed– en veiligheidscommunicatie.

Zowel de uitvoering van de convenantstaken als die van het KWC
worden in de huidige situatie aangestuurd vanuit de betrokken departe–
menten.

Voor wat betreft de toezichttaken wordt samenhang in de aansturing
gebracht door de Permanente Kontaktgroep Opsporingsdiensten
Noordzee (PKON), onder voorzitterschap van het Openbaar Ministerie.
Voorts zijn in de functionele aansturing de zgn. Begeleidingscommissie
voor de Kustwacht en een Directeurenoverleg betrokken. Beheersmatig is
het KWC ingebed in het ministerie van Verkeer en Waterstaat en wordt
vanuit dit departement op logistieke aspecten aangestuurd. In Bijlage 21 is
de relatie tussen het KWC en de betrokken departementen en overlegor–
ganen, zoals deze zich de facto heeft ontwikkeld, schematisch onder
«huidige situatie» weergegeven.

In het kader van de in 1989 gehouden evaluatie van de Kustwachtsa–
menwerkingsorganisatie werd geconstateerd dat het KWC een wezenlijke
bijdrage aan het behalen van de doelstellingen had geleverd. Het
Evaluatierapport stelde o.m. dat naast het aanbrengen van een aantal
verbeteringen aan het samenwerkingsverband de mogelijkheid
overwogen zou kunnen worden om de binnen dat verband uitgevoerde
taken te bundelen binnen één uitvoerende dienst. Het voordeel van een
simpele organisatie met korte lijnen die slagvaardiger kan omgaan met de
beschikbare civiele middelen is - aldus het Evaluatierapport - een
aantrekkelijk perspectief.

Bij brieven van 3 juni 19912 en 17 juni 19913 is de Tweede Kamer op de
hoogte gesteld van het Kabinetsstandpunt over de toekomstige organi–
satie van de Kustwacht, e.e.a. op basis van de gehouden evaluatie. De
voornaamste veranderingen betroffen:

a. aanstellen van een directeur KWC en een hoofd operationele dienst
als éénhoofdige ieiding voor resp. het KWC en de operationeie dienst;

b. opheffen van de functionele scheiding tussen de taakgebieden
dienstverlening en toezicht ook op de operationele werkvloer van het
KWC;

c. instellen van een Directeurenoverleg als bestuurlijke schakel tussen
het KWC en de Begeleidingscommissie;

d. instellen van een stafbureau Kustwacht;
e. organisatorische verbeteringen in de structuur en het beheer van het

KWC;
f. het verder uitwerken van budgetverantwoordelijkheid van het KWC

alsmede het ontwikkelen van een eenduidige rechtspositionele regeling
voor het daar te werk gestelde personeel.

Bij brief van 14 januari 19924 werd de Tweede Kamer geïnformeerd over
de voortgang bij de implementatie van genoemde veranderingen. De
bespreking van deze brief tijdens de UCV van de Vaste Commissie Zeeën
op 27 januari 1992 leidde tot indiening en aanvaarding van de motie Van
Rijn-Vellekoop c.s.

Relevante politieke en maatschappelijke ontwikkalingen

Geconstateerd kan worden dat met de in het begin van de jaren
negentig in gang gezette veranderingsprocessen het samenwerkings–
verband in toenemende mate beter is gaan functioneren. Daaraan heeft
het KWC een substantiële bijdrage geleverd. De hierboven bedoelde
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implementatie heeft geleid tot een gestroomlijnde en professionele
bezetting van het KWC.

Niettemin kunnen nog knelpunten worden gesignaleerd, met als
voornaamste:

- de wijze waarop de aansturing en de positionering van de Kustwacht–
organisatie vanuit, respectievelijk ten opzichte van de betrokken diensten
plaatsvindt; deze is onvoldoende eenduidig en biedt onvoldoende
mogelijkheden om in het kader van de uitvoering tot optimale efficiency
en effectiviteit te komen;

- de mate van zekerheid waarmee de middelen in Kustwachtverband
inzetbaar en in operationele zin rechtstreeks kunnen worden aangestuurd.

Deze knelpunten behoeven meer structurele oplossingen, zéker als zij
worden afgezet tegen de navolgende politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen zoals die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan.

Na 1989 heeft zich een aantal politieke en maatschappelijke ontwikke–
lingen voorgedaan die voor het samenwerkingsverband van groot belang
zijn, te weten:

- De discussies over kerntaken, prioriteitstellingen en bezuinigingen. In
het kader van de Grote Efficiency-operatie leidde dit voor de Kustwacht tot
een aanmerkelijke vermindering van de beschikbare middelen;1

- de trend naar de scheiding van uitvoering en beleid;
- de steeds frequentere inzet van Defensie-middelen voor de uitvoering

van civiele overheidstaken, mede als gevolg van bovenbedoelde
verminderde beschikbaarheid van civiele middelen;

- de verschillende ontwikkelingen in internationaal verband die direct
of indirect gevolgen (kunnen) hebben voor de wijze waarop en de mate
waarin operationele Noordzeetaken - vooral zgn. toezichttaken - worden
uitgevoerd. In dit verband kunnen worden genoemd de noodzakelijke
intensivering van het toezicht aan de zgn. «blauwe buitengrens», de
afspraken in Noordzeeverband over het toezicht op de naleving van
milieuregels, mede in relatie tot de beoogde instelling van een exclusieve
economische zone, de behoeften aan een intensiever toezicht op het
gedrag van het scheepvaartverkeer, alsmede het vanuit het Europese
visserijbeleid noodzakelijke stringenter toezicht op de naleving van de
daaruit voortvloeiende regelgeving;

- de wereidwijde impiementatie (tussen 1992-1999) van een uiterst
modern nood–, spoed– en veiligheidscommunicatiesysteem (GMDSS),
hetgeen een belangrijke invloed heeft op de in Kustwachtverband
gebruikte communicatiesystemen, en tevens gevolgen heeft voor de inzet
van met name voor hulpverlening en redding in gebruik zijnde varende en
vliegende middelen.

Deze ontwikkelingen spelen een belangrijke rol bij het antwoord op de
vraag welke organisatorische inbedding voor de toekomstige Kustwacht
het meest geschikt is en bij wie de (operationele) uitvoering van
Kustwachttaken dientte worden gelegd.

De studie naar een gebundelde Kustwacht

De motie Van Rijn-Vellekoop is voor het Kabinet aanleiding geweest een
nadere studie te doen uitvoeren naar de mogelijkheid van een gebundelde
Kustwacht, die een bijdrage kan leveren aan een doeltreffend overheids–
beleid terzake van de genoemde politieke en maatschappelijke ontwikke–
lingen. Bij de betreffende studie zijn alle operationele overheidstaken op
de Noordzee betrokken, dus zowel dethans in Kustwachtverband
uitgevoerde taken (de zogenoemde convenantstaken) als de overige
operationele Noordzeetaken (beheer en onderhoud, onderzoek en
hydrografie).

Het extern uitgevoerde onderzoek is voor de begeleidende Stuurgroep–
Lemstra aanleiding geweest om, met het mogelijke perspectief van een op
termijn zelfstandige Kustwacht, een bundeling te adviseren, die zich
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alle waarschijnlijkheid geprivatiseerd. Als
zodanig zullen de taken van deze dienst
daarmee geen onderdeel meer vormen van de
Kustwacht-samenwerkmgsorganisatie. Dit
neemt niet weg dat er zonodig afdoende
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voorlopig zou beperken tot de operationele Noordzee-taken van Verkeer
en Waterstaat. De overige Noordzeetaken (zoals het justitieel toezicht op
het milieu, het toezicht op de visserij, het douanetoezicht en het toezicht
op de grensbewaking) zouden dan voorlopig zelfstandig worden
uitgevoerd door de verschillende daarvoor verantwoordelijke diensten
van andere departementen. Uiteindelijk zou dit geheel volgens het
advies-Lemstra moeten uitgroeier, naar een zelfstandige Kustwacht.

In het interdepartementaal overleg is tegen het advies van de
Stuurgroep-Lemstra een tweetal bezwaren onderkend:

- De voorgestelde bundeling zou binnen V&Wtaken bijeenbrengen,
waarvan eerder is vastgesteld dat hun geringe onderlinge relatie weinig
meerwaarde oplevert bij bundeling. Routinematig uitgevoerde taken als
onderhoud en hydrografie verschillen daarvoor te zeer van op actualiteit
ingestelde taken als redding/hulpverlening en toezicht; de betreffende
middelen zijn ook nauwelijks inzetbaar voor elkaars taken.

- De voorgestelde beperking tot de Noordzeetaken van V&W zou op het
pad naar de beoogde interdepartementale bundeling eerder een stap
terug zijn dan vooruit. Het weer zelfstandig laten uitvoeren van de overige
Noordzeetaken door de betreffende diensten zou geen recht doen aan de
groeiende interdepartementale samenwerking, zoals gecombineerde
taakuitvoering vanaf één platform (schip of vliegtuig).

Met het oog op dit laatste vraagt het Kabinet specifieke aandacht voor
de uitvoering van toezichttaken op de Noordzee. Hiervoor geldt dat
algemene surveillances met schepen zeer kostbaar zijn, terwijl het effect–
met name de preventieve werking - moeilijk is in te schatten. Het toezicht
op zee kan niet los gezien worden van het toezicht langs de kust en in de
haven. Naast de activiteiten die zich concentreren op de aanlooproutes
naar de havens is een doelmatiger benadering mogelijk door meer
gerichte surveillances, op basis van risico-analyses en specifieke
informatie. Voor surveillances op grotere afstand van de kust biedt een
combinatie van middelen aantrekkelijke perspectieven: signalering vanuit
de lucht, zonodig opgevolgd door een actie met schepen of helikopters
(zoals onderzoek aan boord). Voor die acties kunnen ook operationele
middelen worden ingeroepen, die voor de uitvoering van andere taken op
zee zijn. De potentiële inzet van die verschillende middelen heeft als
gunstig neveneffect dat aüeen a! daarvan een prevsntieve werking uitgaat.
Voor een dergelijke gecombineerde benadering zijn middelen van de KM -
die beschikt over schepen, vliegtuigen en (boord)helikopters - onmisbaar.

Op basis van nader interdepartementaal overleg heeft het Kabinet
besloten tot een verdere bundeling van de uitvoering van alle huidige
Kustwachttaken (de zogenoemde convenantstaken). Daartoe zal niet
alleen de coördinatie maar ook de operationele leiding over alle
Kustwachttaken1 worden opgedragen aan het KWC, dat organisatorisch
wordt ingebed bij de KM. De bedoelde operationele leiding over de
Kustwachttaken omvat in dit verband de bevoegdheid tot het leiden van
de operaties van de ter beschikking gestelde eenheden bij het uitvoeren
van opdrachten en taken in het kader van de Kustwacht, welke meestal
naar tijd en/of plaats en/of doelstelling, of welke binnen het raam van een
bepaalde functie zijn afgebakend. Deze bevoegdheid zal nader worden
uitgewerkt in overeenkomsten met de betrokken departementen.

Met deze constructie wordt een veel directer relatie tussen de (in de
huidige praktijk veelal: vrijbiijvende) coördinatie van de middeleninzet
enerzijds en die middeleninzet zelf anderzijds mogelijk, hetgeen de
efficiency en de effectiviteit van die middeleninzet alleen nog kan
vergroten. De inbedding bij de KM, en het via mandatering belasten van
de KM met de leiding over de operationele Kustwachttaken, ligt daarbij
voor de hand. Immers, de KM heeft zich reeds ontwikkeld tot een
belangrijke leverancier van varende en vliegende middelen voor praktisch
het gehele scala aan operationele Noordzeetaken, en is van oudsher een
overheidsdianst met professionele capaciteit voor de uitvoering van
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uiteenlopende en complexe operaties op en boven zee. De KM kan daarbij
voorzien in een grotere samenhang tussen en combineerbaarheid van de
middeleninzet voor de «civiele» overheidstaken enerzijds, en de «niet–
civiele» (militaire) operaties anderzijds. Door het hanteren van verkorte en
gebundelde commandolijnen en het gebruik van een gecombineerde
communicatie-infrastructuur en gezamenlijke informatie kunnen aldus
synergie-effecten worden bereikt die tegen de achtergrond van de
hierboven gesignaleerde knelpunten en ontwikketingen van groot belang
moeten worden geacht. Bij deze opzet - die hieronder nader uiteen wordt
gezet - is een directe samenhang tussen het KWC en het marine–
hoofdkwartier te Den Helder essentieel. Die samenhang zal op korte
termijn worden gewaarborgd, op korte termijn met behoud van de
gescheiden locaties, en zo spoedig mogelijk (1997-2000) door samen–
voeging van beide centra te Den Helder. Gaandeweg zal één en ander
voorts leiden tot personele en materiële besparingen (zie nader
hieronder). Het Kabinet geeft hiermee tevens een eenduidig en helder
antwoord op de motie Van Rijn-Vellekoop.

Immers, doordat het huidige pakket Kustwachttaken (zowel
dienstverlenings– als toezichttaken) vrijwel als geheel betrokken blijft, kan
een samenhangende taakuitoefening - vooral van belang bij complexe
incidenten en rampen - verder worden ontwikkeld. Om dezelfde reden kan
een gecombineerde inzet van middelen –ten behoeve van surveillances
voor meerdere taken tegelijk-verder worden ontwikkeld. Ten aanzien van
hydrografische taken, die nu worden uitgevoerd door het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Defensie (KM) in het verband
van het Nederlands Hydrografisch Instituut, heeft het Kabinet besloten te
onderzoeken of een verdergaande samenwerking tussen beide ministeries
kan bijdragen aan een nog hogere doelmatigheid.

De toekomstige Kustwacht-organisatie

Door middel van de daartoe noodzakelijke mandatering door de
betreffende departementen en diensten worden in het toekomstige KWC
niet alleen de coördinatie, maar ook de operationele leiding over de
uitvoering van de convenantstaken gebundeld onder de KM. Een en ander
houdt in dat aüe huidige taken binnen Kustwachtverband van het
bestaande KWC gehandhaafd blijven, maar dat daarvoor operationele
overeenkomsten worden vastgelegd tussen DKWC en de in de Kustwacht
deelnemende diensten over aantal en aard van de betreffende middelen
(personeel en materieel), hun beschikbaarheid en de inhoud van dete
geven mandatering. Hiermee wordt een eenhoofdige leiding gerealiseerd
voor de inzet van civiele en militaire middelen in Kustwachtverband. De
nieuwe structuur houdt tevens in dat het KWC (in Umuiden) op termijn
samengevoegd wordt met het marinehoofdkwartierte Den Helder.

De nieuwe structuur van de Kustwachtorganisatie heeft geen gevolgen
voor de bestaande samenwerking tussen het KWC en de betrokken
instanties aan landzijde in het kader van de rampenbestrijding en aanpak
van complexe incidenten op de Noordzee.

Beleidsmatige aansturing
Het door het Kabinet gekozen model voorziet niet alleen in een meer

gebundelde uitvoering, maar ook in een verdergaande bundeling van de
beleidsmatige aansturing van de Kustwacht. Voor dienstverleningstaken
zal die aansturing plaatsvinden door V&W (waar de beleids–
verantwoordelijkheden voor dit taakgebied liggen) door middel van een
jaarlijks beleidsplan voor dienstverleningstaken. Voor toezichttaken vindt
de coötdinatie plaats via de Permanente Kontaktgroep Opsporings–
diensten Noordzee (PKON), onder voorzitterschap van het Openbaar
Ministerie, dat het beleid ten aanzien van de opsporing van strafbare
feiten vaststelt. Binnen dit kader wordt een jaarlijks beleidsplan toezicht–
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taken tot stand gehracht. Voor een goede relatie tussen beleid en
uitvoering - zowel aansturing als terugkoppeling - kan een eenvoudige
structuur volstaan, met periodiek overleg tussen de betrokken partijen.

Dit is een belangrijke verandering in vergelijking met de bestaande
situatie waarin een zware rol is weggelegd voor de Begeleidings–
commissie voor de Kustwacht en het daaronder opererende Direkteuren–
overleg. Deze worden opgeheven.

De beide jaarplannen moeten resulteren in een door de directeur
Kustwacht op te maken geïntegreerd operationeel plan, voor zowel
varende als vliegende middelen, mede in relatie tot de uitvoering van
samenhangende taken op het land. Dit operationeel plan wordt voor
instemming ter kennis gebracht van de opstellers van de jaarplannen i.c.
PKON en V&W.

Uit een dergelijk operationeel plan zal blijken of de middelen in hun
samenhang toereikend zijn om de - in de beide jaarplannen beoogde -
beleidsmatige resultaten te halen. Indien de middelen niet toereikend zijn
zal dit– na een kosten/baten afweging - leiden tot beleidsbijstellingen of
tot een beslissing tot het verschaffen van aanvullende middelen. Door
middel van een jaarlijkse outputgerichte verantwoordingsrapportage kan
de feitelijke realisatie van de tot taak gestelde resultaten worden getoetst.
Deze wijze van aansturing dwingt tot een integrale afweging, zowel op
beleidsniveau als op uitvoerend niveau.

Tegelijkertijd biedt zij meer flexibiliteit bij de operationele inzet van de
middelen en een hogere graad van efficiency dan zou worden bereikt met
een «verzuilde» aansturing en een té enkelvoudig gerichte taakstelling van
de middelen. In deze benadering kan overigens goed de eventuele inzet
van niet-overheidsmiddelen (bijvoorbeeld particuliere vaartuigen, w.o. die
van de reddingsmaatschappijen) worden meegenomen, al dan niet op
incidentele basis.

De beide jaarplannen en de verantwoordingsrapportage worden ter
kennisname aan de ICONA gezonden. Bij gebleken knelpunten kan de
ICONA de betrokken ministers adviseren.

In Bijlage 2 is de relatie tussen het KWC en de betrokken departementen
en overlegorganen, zoals beoogd in het voorgestelde model, schematisch
onder «beoogde situatie» weergegeven. Ten opzichte van de in dezelfde
bijiage geschetste «huidige situatie» blijkt uit dit schema het streven naar
eenduidiger (aansturings)relaties.

Het Kabinet streeft de bovenomschreven benadering van beleids–
formulering, outputgerichte aansturing en (geclausuleerde) beslissings–
ruimte bij de operationele leiding van de middeleninzet met kracht na,
teneinde de relatie tussen de doelstellingen van het overheidsbeleid
enerzijds, en de inzet van de middelen anderzijds, te versterken. Daarbij
streeft het Kabinet naar de ontwikkeling van methoden en systemen om
de sterkte van die relatie stelselmatig te monitoren, opdat er steeds sprake
is van een optimale dienstbaarheid van de middeleninzet aan de
doelstellingen van het Noordzeebeleid.

Gevolgen van de nieuwe organisatie

Gevolgen voor de operationele uitvoering
Bij de uitvoering van operationele Kustwachttaken heeft de directeur

Kustwacht de operationele leiding waarbij hij zich zal laten leiden door zijn
op beleidsniveau goedgekeurd operationeel plan, en de daaraan ten
grondslag liggende operationele overeenkomsten, alsmede door de
expertise van de in de Kustwacht deelnemende diensten. Hij verstrekt
opdrachten en taken aan de eenheden die op zee opereren in het kader
van de Kustwacht. Ingevolge nader uitgewerkte overeenkomsten kan in
voorkomende gevallen bij een plotseling opkomende behoefte,
aansturing, expertise en ondersteuning door betrokken departementen en
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1 Als het gaat om opsporing van strafbare
feiten dan berust de verantwoordelijkheid
daarvoor uitsluitend bij het bevoegde gezag
(betreffende Noordzee officier van Justitie)
behoudens voor wat betreft de vraag of
middeleninzet uit technisch-nautisch oogpunt
verantwoord is.

diensten worden aangeleverd.1 Een en ander houdt in dat de door de KM
aan te wijzen Directeur Kustwacht– binnen de met de verantwoordelijke
diensten te sluiten mandaatregeting - primair verantwoordelijk wordt
voor de inzet van KM-middelen en de inzet van middelen van andere
overheidsdiensten, voorzover die middelen zijn aangewezen - doorlopend
of voor een bepaalde periode - voor Kustwachttaken of daarvoor op ad
hoc basis beschikbaar zijn.

Gevolgen voor het personeel
De huidige formatie van het KWC beslaat een 40-tal fte's, waaronder

een aantal continudienstfuncties. Voor een aanvullende continudienst–
functie wordt op contractbasis gebruik gemaakt van personeel van het
PTT-kuststation «Scheveningen Radio». Voorts zijn vanuit de deelne–
mende departementen formatieplaatsen toegevoegd die worden bezet
door functionarissen die met name de liaison-functie tussen het KWC en
de betreffende departementen verzorgen. Aldus resulteert een bezetting
van ruim 50 functionarissen.

De personele bezetting van het huidige KWC is pluriform van samen–
steliing; de betrokken personeelsleden behoren tot verschillende
ministeries. Na overdracht van de operationele leiding aan de KM zal om
personeelstechnische redenen worden gekomen tot een homogene groep
defensie-personeel met een eenduidige rechtspositie.

Het ligt in het voornemen dat de nieuwe formatie grotendeels wordt
gevuld met burgerpersoneel. Het huidige personeel bij het KWC in
Umuiden zal een beroep kunnen doen op de voor reorganisaties geldende
rechtspositionele regelingen.

Na de samenvoeging van het KWC met het marinehoofdkwartier te Den
Helder zal sprake zijn van een bezetting van het KWC van een 40-tal
functies. Door de samenvoeging kan een directe personele besparing -
met name in de «overhead» - van 6 tot 8 fte's worden bereikt. Daarnaast
is door integratie van bestaande operationele functies een aanvullende
indelingswinst van 8 fte's mogelijk.

Financiële gevolgen
De door het Kabinet voorgestelde nieuwe organisatorische inbedding

heeft - zeker op termijn - een duidelijke efficiency-verbetering tot gevolg.
Naar verwachting zal de effectiviteit van de operationele uitvoering van de
Kustwachttaken substantieel kunnen toenemen, een en ander tegen
gaandeweg lagere kosten. Weliswaar is voor de samenvoeging van het
KWC met het marinehoofdkwartier te Den Helder een initiële investering
van ongeveer 5 miljoen gulden nodig, maar door substantiële bespa–
ringen in de materiële en de personele exploitatiekosten - respectievelijk
in de ordegrootte van f 600 000 en 1 hniljoen gulden per jaar - kan deze
investering in relatief korte tijd worden terugverdiend.

De precieze hoogte van de genoemde kosten en besparingen is mede
afhankelijk van een aantal factoren - in personele zowel als in materiële
zin - die gekoppeld zijn aan het tijdstip waarop de samenvoeging te Den
Helder zal plaatsvinden. Het optimale tijdstip voor die samenvoeging ligt
in de periode 1997-2000.

Implementatie
Alvorens de KM de operationele leiding op zich neemt zal het

Kustwacht-convenant moeten worden bijgesteld. Voorts wordt er naar
gestreefd de jaarplannen en het operationele plan als eerdergenoemd zo
spoedig mogelijk conform de nieuwe structuur te ontwikkelen. Voor dit
alles wordt een periode van ongeveer 6 maanden nodig geacht. Daarvan
uitgaande zal de KM de operationele leiding vanaf 1 juni 1995 gaan
uitoefenen.
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Binnen het raamwerk van dit Kabinetsbesluit dienen de bestuurlijke,
operationele, personele, materiële en financiële aspecten naderte worden
uitgewerkt. Hiertoe zal interdepartementaal een implementatieplan
worden ontwikkeld.

Gezien het eerdergenoemde belang van een homogene bezetting van
het KWC met defensie-(burger-)personeel zullen, vooruitlopende op de
overgang van het zittende personeel, vanaf 1 juni 1995 nieuw aan te
trekken functionarïssen in diensttreden bij Defensie. Daarbij wordt ook
vóór hettijdstip van samenvoeging van het KWC met het marine–
hoofdkwartier waar mogelijk reeds gestreefd naar personele indelings–
winst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
A. Jorritsma-Lebbink
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