Interview Kustwachtcentrum
Sjaco Pas – Hoofd nautisch beheer en operationele zaken
Wie zorgt er voor de veiligheid op de Noordzee? Dat is het Kustwachtcentrum in Den Helder!
De Kustwacht is een zelfstandige organisatie die werkzaamheden uitvoert voor 5 ministeries
waaronder Infrastructuur & Milieu, Defensie, Financiën en Veiligheid & Justitie.
Sjaco Pas is sinds 1996 werkzaam bij het Kustwachtcentrum en is begonnen als Chef van
de Wacht. Sinds 3 jaar is hij hoofd nautisch beheer en operationele zaken (betrekking
hebbende op nautisch beheer). Een groot deel van zijn takenpakket bestaat uit het
meedenken en adviseren van de overheid met betrekking tot projecten die zich in en op de
Noordzee afspelen. Hij is daarmee een belangrijke schakel tussen de ministeries en het
Kustwachtcentrum.
Er werken ongeveer 55 mensen bij het Kustwachtcentrum maar daarnaast maken zij ook
gebruik van externe specialisten die zij inhuren wanneer dit nodig is (in totaal ongeveer 80
personen).

Sjaco Pas: “Onze dienstverlening is zeer uitgebreid, zoals de maritieme hulpverlening opsporing en redding, beperken en bestrijding van rampen en incidenten, ruimen van
explosieven, vaarwegmarkering en verkeersmanagement. Bij dit laatste schakelen wij vaak
de VTS Pilots van Dirkzwager in. Daarnaast werken wij nauw samen met de Douane, de
Marine, Nationale politie en de Koninklijke Marechaussee. De overheid betrekt mij bij
projecten voor het aanleggen van windmolenparken, boorplatformen, bekabeling etc. waarbij
ik een adviserende rol heb voor alle betrokken partijen. De Noordzee is zo’n ontzettend druk
bevaren zee waarin ook nog eens aardig wat obstakels staan zoals o.a. 130 boorplatformen.
Wanneer hier een nieuw boorplatform of windmolenpark aangelegd wordt, dan is het
uiteraard vanzelfsprekend dat dit in een gebied geplaatst wordt waarbij de veiligheid van alle
betrokken partijen, dus het scheepvaartverkeer, de ondergrondse bekabeling, medewerkers
etc. niet in gevaar komen, dat is altijd mijn uitgangspunt”.

Koninklijke Dirkzwager
“Regelmatig werken wij met Dirkzwager samen. Zoals bij het project ‘Luchterduinen’. Hierbij
wordt de bewaking van dit windmolenpark gedaan op basis van AIS met het Dirkzwager
ROAM systeem. Ook nemen wij samen deel aan een team dat een proefboring voor de kust
van Hoek van Holland gaat uitvoeren. Hierbij is de expertise van zowel Dirkzwager als het
Kustwachtcentrum nodig” vertelt Sjaco Pas.

Toekomst
Voor de komende jaren staat een reorganisatie op het programma om zo nog beter en
efficiënter te werken, maar wel met dezelfde mensen.
“Ons streven is om een operationeel kenniscentrum te worden, voor alles wat er in, op en
boven de Noodzee gebeurt. In het Maritiem Operatie Centrum werken verschillende
overheidsdiensten met elkaar en met andere partijen samen. Dat gebeurt 24 uur per dag, op
één plek in Den Helder. Door het MOC kunnen overheidsdiensten hun taken effectiever en
efficiënter uitvoeren. En dat draagt bij aan een verantwoord gebruik van de Noordzee, een
grotere veiligheid op zee en een betere naleving van (inter)nationale regelingen” vertelt
Sjaco Pas enthousiast.
www.kustwacht.nl

