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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 

Werkplan 2015: Doorgaan en nieuwe paden 
Het jaar 2015 staat voor Informatiehuis Marien in het 

teken van doorgaan met het huidige werk en opstarten 

van vervolgwerkzaamheden. Lees verder. 

Terug naar boven  

 

Gerrit Vossebelt over monitoring: ‘Ik ben 
een soort vragenbundelaar’ 
‘Twee jaar geleden hebben we een projectteam 

gevormd met mensen van Rijkswaterstaat en EZ om 

de monitoring voor de Kaderrichtlijn Marien uit te 

werken. Vorig jaar hebben we de 

monitoringprogramma opgeleverd en dit jaar zijn we 

met de uitvoering ervan begonnen. Daarbij willen we 

via monitoring vinger aan de pols houden om te zien 

hoe de kwaliteit van het zeewater zich verder 

ontwikkelt.' Lees verder.  

Terug naar boven  

 

http://www.informatiehuismarien.nl/nieuws/?item=4164&title=Werkplan%202015%3A%20Doorgaan%20en%20nieuwe%20paden
http://www.informatiehuismarien.nl/nieuws/?item=4159&title=Gerrit%20Vossebelt%20over%20monitoring%3A%20‘Ik%20ben%20een%20soort%20vragenbundelaar’


Marine Pilot workshop in Hamburg 
Rijkswaterstaat en het IMH doen mee aan de EU 

Marine Pilot. Deze heeft als doel de verplichte 

invoering van de zogenoemde Inspire-regels in de 

Kaderrichtlijn Marien te verbeteren. De EU heeft 

Nederland, Denemarken en Duitsland gevraagd hun 

ervaringen te delen en mee te doen in deze pilot om 

monitoringsgegevens voor hergebruik beschikbaar te 

stellen. Lees verder.  

Terug naar boven  

 

Intermediate assessment 
Wegens het grensoverschrijdende karakter van het 

mariene milieu, verplicht de Kaderrichtlijn Marien 

(KRM) lidstaten om samen met buurlanden tot een 

gecoördineerde uitwerking van de Mariene strategieën 

te komen. OSPAR vervult een belangrijke functie om 

deze samenwerking inhoud te geven. Lees verder.  

Terug naar boven   

Jeannette Plokker (IenM): ‘Efficiënte en 
afgestemde informatievoorziening KRM 
bepalen succes IHM’ 
'Het is goed dat we twee Informatiehuizen hebben die 

ervoor zorgen dat de rapportage en informatiestroom 

richting de Europese commissie in Brussel over de 

kwaliteit van onze zoete en zoute wateren in 

Nederland op orde is. Juist het feit dat deze twee 

informatiehuizen er zijn, brengt de juiste mensen bij 

elkaar en zorg dat er niets overbodigs gebeurt.’ Lees 

verder.  

Terug naar boven  

 

 

 

Doe, denk en lees mee 

Bent u op een of andere manier betrokken bij informatie over 

de ecologie, de bodem en het water van de Noordzee? Wilt u 

uw gegevens delen? Heeft u specifieke vragen of suggesties 

voor het Informatiehuis Marien? Of wilt u regelmatig deze 

nieuwsbrief ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze 

website www.informatiehuismarien.nl.  

Contact: 

Informatiehuis Marien  

Zuiderwagenplein 2 

Postbus 17 

8200 AA Lelystad 

0900 - 666 73 93 

 

http://www.informatiehuismarien.nl/nieuws/?item=4165&title=Marine%20Pilot%20workshop%20in%20Hamburg
http://www.informatiehuismarien.nl/nieuws/?item=4161&title=Intermediate%20assessment
http://informatiehuismarien.nl/nieuws/index.aspx?item=4162&title=Jeannette%20Plokker%20%28IenM%29%3A%20%E2%80%98Effici%C3%ABnte%20en%20afgestemde%20informatievoorziening%20KRM%20bepalen%20succes%20IHM%E2%80%99
http://informatiehuismarien.nl/nieuws/index.aspx?item=4162&title=Jeannette%20Plokker%20%28IenM%29%3A%20%E2%80%98Effici%C3%ABnte%20en%20afgestemde%20informatievoorziening%20KRM%20bepalen%20succes%20IHM%E2%80%99
http://www.informatiehuismarien.nl/


  

    

  

 

 


