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Saba, St Eustatius en Bonaire
nieuwe Nederlandse gemeenten
EEZ: economisch gereedschap
voor ecologische bloei
Naast hei, bos en duin
nu ook Hollands koraal

Deze uitgave is mede
mogelijk gemaakt door
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EEZ geeft kustwacht meer juridische armslag

kustwacht
kan groter gebied
nog doelmatiger
controleren
Ankerende schepen die koraal vernietigen en andere overtreders in de
wateren rond de BES-eilanden zijn gewaarschuwd: met de invoering
van de Exclusieve Economische Zone (EEZ) gaat de Kustwacht een
groter gebied controleren en kan zij overtreders nog beter aanpakken.
door onze redactie

De SuperRhib (Super Rigid Hull Inflatable
Boats) vaart op topsnelheid van 42 knopen
langs de kust van Curaçao. Twaalf meter
lang is ze. Geschikt voor zes personen en
in te zetten bij patrouille en boardings,
het langszij varen en aan boord gaan voor
controles.
De Kustwacht heeft twaalf van deze SuperRhibs. De boten kunnen ver, gedurende
langere periodes en bij slechte weersomstandigheden de zee op. Ideaal om de taken van de Kustwacht uit te voeren. Naast
het redden van mensenlevens, zijn dit het
opsporen van drugs, wapens, illegale immigratie en visserij en milieuvervuiling op
zee.
Door de invoering van de EEZ krijgt de
Kustwacht een groter gebied te bestieren
voor opsporing, toezicht en aanhouding
bij milieu- en visserijovertredingen. Voor
de Sababank gaat binnenkort een ankerverbod gelden. Dit wordt mogelijk geleidelijk uitgebreid met een vaarverbod.
De rol van de Kustwacht is cruciaal. Zonder handhaving zullen de invoering van
de EEZ en de internationale afspraken
zoals het SPAW-protocol en CITES-verdrag
weinig resultaat boeken. (Zie pag. 26 over
internationale verdragen).
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24-uurs patrouille
Naast de 12 SuperRhibs heeft de Kustwacht
drie 41 meter lange Cutters, vier Innshores
(voor taken dicht bij de kust), een helikopter en twee patrouillevliegtuigen. Er is
intensieve samenwerking met de marine
die jaarlijks 92 vaardagen het stationsschip
met boordhelikopter ter beschikking stelt.
De Kustwacht heeft steunpunten op Curaçao, Aruba en St. Maarten waar de vaartuigen liggen. Op Hato (Curaçao) is een
steunpunt voor de vliegende eenheden.
Op 13 september 15.57 uur vaart een
tanker 5 mijl uit de kust van St. Eustatius.
Snelheid: 0,2 knopen. Rond Saba en Bonaire zijn geen scheepvaartbewegingen.
Dit alles is te zien dankzij het AIS, Automatisch Identificatie Systeem dat sinds 2004
verplicht is voor schepen met een volume
van 299 GT (ongeveer 900 m3). Om de
kleinere schepen, die niet verplicht zijn
met AIS te varen, te kunnen traceren is een
radarsysteem nodig. Dit is al aanwezig op
de Benedenwindse eilanden, maar (nog)
niet Bovenwinds.

LNV en Kustwacht
Het ministerie van LNV heeft aan Imares,
onderdeel van de Wageningen Univeris-

teit en Researchcenter, opdracht gegeven
het Werkplan op te stellen voor de EEZ.
Hierin is ruim aandacht voor de taken
van de Kustwacht. Er is een verschuiving
in prioriteiten te zien richting natuur en
milieu. De reden hiervoor is de toename
van de scheepvaart, zowel commercieel
als recreatief, die mogelijk milievervuiling
tot gevolg kan hebben. Uit cijfers blijkt dat
visserij-overtredingen de afgelopen jaren
afnamen, terwijl die op gebied van milieuvervuiling en aantasting van het zeemilieu
toenamen.
Concreet zal worden gehandhaafd op illegale visserij, vergunningen, verboden soorten en verboden vismateriaal. Wat het zeemilieu betreft wordt extra gelet op speervissen en schepen die voor anker gaan
in koraalriffen.Ook zal gepatrouilleerd
worden op het verzamelen en verhandelen
van beschermde soorten. Zo hoopt LNV
dat de biodiversiteit in de wateren rond de
eilanden beter te beschermen is. n
Kustwacht:
Tel: +59994637700
info@coastguard.an
www.kustwacht.an

Kustwacht blijft Kustwacht
De kustwacht van alle eilanden,
zowel boven- als benedenwinds
is een samenwerkingsverband
van de voormalige Nederlandse
Antillen, Aruba en Nederland
– KWNA&A. De landen zijn
samen verantwoordelijk voor
de financiën, het justitieel en
algemeen beleid. De organisatie
wordt geleid vanuit Curaçao
waar de directie, de staf en het
Reddings- en Coördinatiecentrum (RCC) zitten. De gevolgen
van de staatkundige veranderingen van 10 oktober zijn klein
voor de kustwacht omdat haar

takenpakket niet verandert. Zij
blijft verantwoordelijk voor het
bewaken van de wateren rond
de zes eilanden, een gebied dat
groter wordt met het in werking treden van de EEZ. De
Kustwacht werkt intensief samen met douane, politie, marechaussee en de marine. Er werken 240 mensen. Gediplomeerde
kustwachters worden beëdigd
tot buitengewoon agent van politie. De Minister van Defensie is
de verantwoordelijk minister en
beheerder. foto’s: baud Schoenmaeckers
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