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Dit is de nieuwsbrief van het Informatiehuis Marien, het portal van de
ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken voor alle mariene informatie en
onderzoeksgegevens. Belangstellenden, overheden en professionals kunnen hier gegevens vinden en delen over
onder meer de ecologie, de bodem en het water van de Noordzee.

In deze nieuwsbrief
Informatiehuismarien.nl voldoet aan
Webrichtlijnen

De website informatiehuismarien.nl is verbeterd en voldoet
sinds juni aan de eisen die de overheid daaraan stelt
(zogenoemde Webrichtlijnen). Dit betekent dat ook mensen die
bijvoorbeeld dyslectisch of blind zijn de site kunnen benaderen.
Lees meer
Terug naar boven

Achtergrond: Pneuma van open Data

Denk na over de pneuma van je open data. Die boodschap gaf
Professor Nico Baken mee tijdens de Open Data Estafette
Duurzame Energie op 11 juni in Amersfoort, dat onder meer
door Economische Zaken was georganiseerd. Lees meer
Terug naar boven

Strategisch overleg

Vrijdag 4 juli was er een opdrachtgeversoverleg met
vertegenwoordigers van de ministers van Infrastructuur (IenM)
en Economische Zaken (EZ) en Informatiehuis Marien (IHM).
Hierin stond de vraag “Waar staat het IHM nu?” centraal. Het
IHM-team nam de aanwezigen op interactieve wijze mee in
zaken waaraan het nu werkt. Dat gebeurde aan de hand van
vier onderwerpen. Ook was er ruim de tijd om met elkaar van
gedachten te wisselen. Lees meer
Terug naar boven

Op weg naar een schonere Noordzee
Op 11 juli buigt de ministerraad zich over het

monitoringsprogramma voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie
(KRM). ‘Het monitoringsprogramma beschrijft wat en hoe we in
ons deel van de Noordzee meten. Hierdoor weten we of we
onze KRM- doelen halen en wat het effect is van onze
maatregelen’, vertelt projectleider Robin Hamerlinck
(Rijkswaterstaat). Lees meer
Terug naar boven

Nieuw: KRM-webpagina IHM
Het zogenoemde KRM-spoorboek is klaar en staat op de
website van Informatiehuis Marien (IHM). Hiervoor is zelfs een
speciale KRM-pagina ingericht. Met het KRM-spoorboek brengt
het IHM de uitvoering van de KRM-monitoring in beeld en geeft
het inzicht in de verschillende procedures die daarbij spelen.
Lees meer
Terug naar boven

Monitoringsagenda Noordzee 2014
gebruiksvriendelijk op website IHM
De website van IHM is aangevuld met een visuele kaart van
alle reguliere monitoringsprogramma’s uit 2014. Door op
bepaalde gebieden in te zoomen en kaartlagen aan en uit
zetten kunt u alle geplande monitoringsinspanningen zien. Lees
meer
Terug naar boven

Doe, denk en lees mee
Bent u op een of andere manier betrokken bij informatie over de
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gegevens delen? Heeft u specifieke vragen of suggesties voor het
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