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Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd door Mr. drs. A. J. M. van der
Putte, directeur Data van de Rijkswaterstaat Data–ICT-Dienst,



Deltares, vertegenwoordigd door Prof. dr. ir. H. J. de Vriend,
wetenschappelijk directeur,



Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek, vertegenwoordigd
door Prof. dr. C. H. R. Heip, algemeen directeur,



TNO Bouw en Ondergrond, Geological Survey of the Netherlands,
vertegenwoordigd door Dr. M. J. van Bracht, directeur TNO Bouw en
Ondergrond,



Dienst der Hydrografie, Commando Zeestrijdkrachten,
vertegenwoordigd door KTZ F. P. J. de Haan, Chef der Hydrografie,



Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek-Centrum voor
Estuariene en Mariene Ecologie, vertegenwoordigd door
Prof. dr. C. H. R. Heip, centrumdirecteur,



Wageningen IMARES, Institute for Marine Resources and
Ecosystem Studies, vertegenwoordigd door Dr. M. C. Th. Scholten,
algemeen directeur,

hierna te noemen "Participanten"
OVERWEGENDE DAT

 oceanografische en mariene gegevens, verzameld door instituten uit het Koninkrijk der
Nederlanden, ook na inwinning en eerste gebruik een belangrijke waarde blijven
vertegenwoordigen voor wetenschappelijk en meer toegepast gebruik, zowel nationaal
als internationaal,
 internationale en nationale regel- en wetgeving verplichten tot het beschikbaar maken
van met publieke middelen verkregen gegevens en informatie,


(inter)nationale standaarden met betrekking tot gegevensinwinning, - opslag, -beheer
en -uitwisseling in toenemende mate worden ontwikkeld, voorgeschreven en gebruikt,

 dankzij de samenwerking tussen de Participanten het beleid over, het beheer van en de
beschikbaarstelling van de nationale oceanografische en mariene gegevens efficiënter
en effectiever plaatsvindt,
 nationale vertegenwoordiging gewenst is in internationale organisaties en projecten op
het gebied van oceanografisch en marien gegevensbeheer,

BESLUITEN:

tot continuering van de Nationale Oceanografische Data Commissie (NODC) als gezamenlijk
platform voor uitwisseling van oceanografische en mariene gegevens, alsmede voor
kennisoverdracht over het beheer van deze gegevens.
BEPALINGEN:

Artikel 1. DOELSTELLINGEN
1.1 Het bevorderen dat kwalitatief hoogstaande oceanografische en mariene gegevens zo
effectief, efficiënt en volledig mogelijk en conform internationale standaarden voor een zo
breed mogelijke gebruikersgroep blijvend toegankelijk worden gemaakt.
1.2 Het verlagen van juridische, organisatorische, technische en financiële drempels die
gegevensleveranties tussen Participanten onderling en naar derden belemmeren.
1.3 Het vervullen van de platformrol voor informatie- en kennisuitwisseling over
gegevensbeheer op marien en oceanografisch gebied binnen Nederland.
1.4 Het spelen van een actieve rol in internationale netwerken en ontwikkelingen op het
gebied van oceanografische en mariene gegevens.
Artikel 2. TAKEN
2.1 De NODC levert als nationaal platform bijdragen aan de nationale en internationale
ontwikkeling van standaarden van metagegevens, gegevens, services, producten en
kwaliteitsprocedures.
2.2 De NODC draagt zorg voor het onderhouden en vernieuwen van de NODC
gegevensinfrastructuur.
2.3 De NODC bevordert harmonisering van leveringsvoorwaarden van gegevens door het
bijhouden en toepassen van het NODC gegevensbeleid.
2.4 De NODC analyseert de implicaties van ontwikkelingen in internationale regelgeving en
standaarden en stemt de implementatie af met de Participanten.
2.5 De NODC levert bijdragen aan de totstandkoming van een overkoepelende internationale
infrastructuur voor mariene en oceanografische gegevens.
2.6 De NODC onderneemt en participeert in nationale en internationale projecten, die gericht
zijn op de verbetering van de toegankelijkheid en harmonisering van de kwaliteit van
oceanografische data.
Artikel 3. DEELNAME, SAMENSTELLING EN TIJDSBEPALING
3.1 In de NODC kunnen nationale instellingen participeren die oceanografische en mariene
gegevens (doen) inwinnen en beheren.
3.2 Over het toetreden van nieuwe Participanten wordt door de zittende Participanten unaniem
besloten.

3.3 De NODC bestaat uit medewerkers van Participanten die binnen de eigen instellingen
actief bij gegevensbeheer betrokken zijn. Iedere Participant benoemt één vertegenwoordigend
lid in de NODC.
3.4 Dit Convenant treedt in werking op 9 april 2009 en vervangt het Convenant van 17
september 1997.
3.5 Per 1 januari van ieder jaar wordt het Convenant stilzwijgend met 12 maanden verlengd,
en wel voor het eerst per 1 januari 2010.
3.6 Beëindiging van deelname in het Convenant en de NODC is mogelijk m.i.v. een nieuw
kalenderjaar. De opzegging dient uiterlijk voor 1 oktober te gebeuren via schriftelijke
mededeling aan de voorzitter van de NODC.
3.7 Besluiten tot ontbinding van het Convenant en opheffing van de NODC dienen door
Participanten met meerderheid van stemmen genomen te worden. Voor de lopende
verplichtingen wordt door Participanten een voorziening getroffen.
Artikel 4. FINANCIËLE BEPALING
4.1 De personele inspanningen ten behoeve van deelname aan de NODC worden direct
gedragen door de Participanten via het beschikbaar stellen van gekwalificeerde personen.
4.2 De exploitatiekosten van de NODC worden betaald uit een jaarbijdrage, die jaarlijks door
de Participanten wordt vastgesteld.
4.3 De financiële afhandeling van deelname van de NODC aan nationale en internationale
projecten als bedoeld in artikel 2.6, vindt separaat plaats van het gestelde in 4.1 en 4.2.
Artikel 5. VOORWAARDEN
5.1 De NODC onthoudt zich van activiteiten die voorbehouden zijn aan Participanten.
5.2 Partijen zullen elkaar niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade voortvloeiend uit
activiteiten verbonden aan de in artikel 2 omschreven taken en elkaar ter zake vrijwaren.
Artikel 6. WIJZIGINGEN
6.1 Wijzigingen van het Convenant worden voorgelegd aan de Participanten en worden na
unanieme acceptatie opgenomen in het Convenant.
Artikel 7.
7.1 De NODC beschikt over een Huishoudelijk Reglement, waarin werkwijze en handelen
van de NODC zijn vastgelegd.
7.2 De NODC beschikt over een gegevensbeleid, als resultaat van het gestelde in het
Convenant van 17 september 1997 en van het onderhavige Convenant.

