
Aanbod/beschikbaarheid NU versus Behoe�e in 2030

Urgentie aanpak digitale connectiviteit tussen nu en 2030 

Toenemende behoe�e aan connectiviteit
De behoe�e aan betere connectiviteit neemt de komende jaren toe onder 
andere omdat er steeds meer activiteiten op de Noordzee plaatsvinden.
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Tussen nu en 2030

In 2025 is het nieuwe Kustwachtcentrum 
gereed en met de invoering van Informatie 
gestuurd opereren zal de Kustwacht steeds 
meer (digitale) informatie gebruiken.

Uitrol van 5G vraagt nu om actie om bandbreedte voor 
uitvoering van publieke taken veilig te stellen.

Circa 65 van de in totaal 150 olie en gasplatforms op het Nederlands 
Continentaal Plat zullen worden uitgezet en vervolgens ontmanteld 
met als gevolg minder meetapparatuur en communicatie-
mogelijkheden. Het zicht op zee vermindert en om dit te kunnen 
opvangen moeten vervangende oplossingen worden ingericht.

Tussen nu en 2025

Met de aanleg van de windparken, zal het werk- en 
onderhoudsverkeer toenemen.

Zonder veiligheidsmaatregelen zou de kans op 
aanvaringen jaarlijks toenemen

Betere connectiviteit kan zorgen voor een beter kennisdeling 
en minder onnodige vaarbewegingen (preventief). Goede 
communicatie verbindingen zijn essentieel om risico 
mitigerende maatregelen goed in te ze�en .
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850 
windturbines

11 
Tennet-
platforms

Waarvan:

Worden op de 
Nederlandse Noordzee
6 grote windparken
 aangelegd.

Bestaand
Toekomstig

Connectiviteit neemt af

Intensievere 
grensbewaking als 
gevolg van Brexit. 

Gebruikers stellen hogere 
eisen onder andere voor 
smart shipping. 

Smart Ports: 
digitalisatie logistieke keten.

Intensiever verkeersmanagement 
is noodzakelijk.

MOC

Publieke taken waarvoor missiekritische communicatie vereist is: 

N o o r d Z e e
( N C P )
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Enorme toename aan windparken 
de komende 10 jaar en verschillende 
vormen van medegebruik daarbinnen.

Toename 
25%

Begeleiding 
scheepvaart & 
luchtvaart

Search and 
Rescue/SAR

Handhaven 
wet- en regelgeving 
& grensbewaking

Meteo/hydro berichtgeving zoals 
weerwaarschuwingen en 
waarschuwingen voor gol�oogtes

Nederlandse
Noordzee (NCP) 

Om dit te kunnen opvangen 
dient een vervangend 
communicatienetwerk te 
worden ingericht (of dient te 
worden teruggevallen op 
dure satellietverbindingen).

Gaten ontstaan in 
het netwerk waardoor 
de connectiviteit afneemt

IoT

Sterk toenemende digitalisering van 
processen en netwerken; op land 
maar ook op zee!

olie- of gasplatform

bestaande windparken

windenergiegebieden

scheepvaartroutes 

Ontmanteling 
olie- en gasplatforms
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