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Inleiding
A. Waarom een introduktie?
De werkne(e)m(st)er die in een nieuwe baan begint, is om“
geven door ailerlei twijfels, onzekerheden en verwachtingen. Zal hij/zij geaccepteerd worden door de collega's? Krijgt hij/zij de ruimte en de steun om van de
grond te komen? Hoe ziet de funktie er precies uit? Zal
de organisatie en de werksfeer overeenkoraen met het beeld
. _ dat hij/zij zich had gevormd tijdens de sollicitatieprocedure? In deze eerste fase is de nieuwkomer afhankelijk
en zal hij/zij behoefte hebben aan steun en begeleiding.
Omdat dit proces van enerzijds wennen aan het bedrijf en
anderzijds wennen aan de taak, zeer gecompliceerd is zal
het geruime tijd duren eer het is afgerond.
Vaak is het zo dat deze tijd er niet is of men heeft die
tijd er niet voor over omdat de nieuwe medewerk(st)er zo
snel mogelijk moet zijn ingewerkt, zodat hij/zij volledig
kan gaan funktioneren. Het gevolg hiervan is, dat de introductie vaak beperkt blijft tot het voorstellen aan
collega's, informatie over huishoudelijke zaken en dan
snel inwerken. Hierdoor ontstaat een zeer onbevredigende
situatie. Introductie moet een zorgvuldig begeleid proces
zijn, waarin geleidelijk aan wordt gewerkt aan de totstandkoming van een optimale afstemming tussen de nieuwkomer, de dienst en de functie. Verder dient de introductie aangepast te zijn aan het individu, omdat nieuwe
medewerk(st)ers kunnen verschillen in leeftijd,
opleiding, ervaring en interesses.
Teneinde de introductie zo effectief mogelijk te laten
zijn, moeten de volgende samenhangende doelstellingen nagestreefd worden.
a. Integratie van de nieuwe werkne(e)m(st)er in de groep.
b. Het bekend maken met het werk, de dienst en de
functie.
c. Het bereiken van een optimaal funktioneren in de
totale funktie binnen een redelijke termijn.

ad.a. Integratie van de nieuwe werkne(e)m(st)er in de

De kennis van zaken en de vaardigheden van de
nieuwkomer zijn niet alleen bepalend voor een goed
functioneren. Net zo belangrijk, zo niet belangrijker, is de mate van acceptatie in de groep van
collega's en/of medewerkers. De nieuwkomer zal zich
willen waarmaken, zich aanvaard willen zien, maar
ook zijn/haar identiteit niet geheel willen verliezen. De groep stelt zich kritisch op en wil dat
hij/zij zich aan hen aanpast. Als dit proces niet
goed wordt begeleid kan dit de oorzaak zijn van
conflicten en daaruit voortvloeiende slechte prestaties.
tMen kan deze conflicten voorkomen door de groep
tijdig te informeren over de nieuwe funktionaris,
met name over zijn/haar’ plaats in de organisatie,
positie en achtergronden. Dit dient reeds tijdens
het selectieproces te geschieden. Hiermee wordt
bereikt dat men geen verkeerd beeld krijgt en de
acceptatie sneller kan verlopen.
ad.b. Het bekend maken met het werkf de dienst en de
funktie
Onbekendheid leidt tot onzekerheid, welke weer tot
gevolg heeft dat de nieuwe funktionaris zich niet
optimaal zal kunnen ontplooien. Men dient deze onbekendheid zo spoedig mogelijk op te heffen en tevens dient er duidelijkheid te komen over het beeld
wat men van elkaar (organisatie en nieuwkomer)
heeft gevormd en nog verder zal gaan vormen. Dit
laatste is zeer belangrijk, omdat uit onderzoeken
naar de motivatie van werknemers is gebleken dat de
kwaliteit en de kwantiteit van de door de werknemer
geleverde prestaties, samenhangen met het beeld dat
de betrokkene zich van de organisatie heeft gevormd
en dus niet alleen met de directe bijzonderheden
van de funktie en de daaraan gekoppelde geldelijke
beloning.

Het beeld dat de nieuwkomer van de organisatie in
de eerste periods krijgt, kan bepalend zijn voor
zijn/haar verdere verhouding tot die organisatie.
Als de nieuwe medewerker(st)er vanuit de organisatie onverschillig wordt opgevangen, als wordt voorbijgegaan aan zijn/haar eventuele andere behoeften
buiten die van het precies volgens de omschrijving
vervullen van zijn/haar funktie, bestaat grote kans
dat hij/zij zich als een onderdeel van een grote
machine gaat beschouwen waar voor eigen creatieve
inbreng geen plaats is.
Bij een juiste introductie zal men aan die eigen
behoeften wel aandacht schenken en trachten ze op
een acceptabele wijze te bevredigen. Hierdoor voorkomt men dat de nieuwkomer zich teleurgesteld voelt
en gedemotiveerd raakt. Ook zal de organisatie
ervoor moeten zorgen dat de nieuwe medewerk(st)er
een beeld krijgt van datgene wat van hem/haar wordt
verwacht. (De funktieomschrijving moet aanwezig
zijn bij het starten in de nieuwe baan en niet
alsnog opgemaakt te worden bij de eerste beoorde”
ling). Indien men ruimte geeft aan eigen initiatieven en de hiervoor beschreven duidelijkheid vetschaft, kan worden voorkomen dat er een neutrale
passieve houding tegenover de werkgever ontstaat.
Het bereiken van een optimaal funktioneren in de
totale funktie binnen een redelijke termijn
Deze doelstelling kan worden bereikt door middel
van ondersteuning, hulp en evaluatie tijdens de
werkuitvoering. Men dient zich hierbij het volgende
te bedenkens
1. In vrijwel alls gevallen zal de nieuwkomer problemen hebben met werktempo. Een lange inleertijd, waarbij men niet voldoet aan de taak~
stalling, is een grote stress-faktor.

Het opvoeren van de taakstelling vereist daarom
grote zorg. Het is van groot belang dat in het
begin van de kant van de leiding niet al te
eenzijdig de aandacht gericht is op het zo snel
mogelijk doen realiseren van de volledige taakstelling. Minstens zo belangrijk is het dat de
nieuweling het gevoel heeft dat hij/zij de gestelde eisen aankan.
Het zal voor kunnen komen dat de nieuweling in
de begintijd most wisselen van werk. In het goede geval verlopen de wisselingen volgens een
vooropgezet plan en hebben zij een duidelijk
doel, namelijk om de capaciteit van de nieuwe
man of vrouw te leren kennen. Dit soort werkwisselingen moet acceptabel geacht worden en het
blijkt dat de nieuweling er positief op reageert
omdat hij/zij de bedoeling ervan begrijpt.
Van een geheel ander geval is er sprake, wanneer
werkwisselingen in de begintijd een gevolg zijn
van onverwachte en onvoorziene lacunes in de afdeling. Dit kan een bron van ergernis en spanning voor de nieuweling zijn.
2. Met uitzondering van enkele nauw omschreven
funkties, is het veelal zo dat de eigen taak in
het begin vrij onduidelijk is. De reactie hierop
kan zijn dat men zich enigszins gedesorienteerd
voelt. Er zal dus voor dienen te worden gezorgd
dat de nieuweling kennis maakt, niet alleen met
de eigen groep, maar wel degelijk ook met anderen die men later in verband met het werk zal
tegenkomen.
Ook is het in dit verband belangrijk dat de
nieuwe man of vrouw in deze gevallen zo snel mogelijk weet "wie wat doet" en hoe de functionele
en hierarchische opbouw van de afdeling en van
de organisatie is.
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Een grote hulp voor de nieuwe medewerk(st)er om
zich

in de nieuwe situatie

het op de hoogte
bruiken"

thuis

te voelen

is

te worden gebracht van de

en eigen taal, die

"ge-

iedere arbeidsorga-

nisatie eigen is.
Men zal veelal moeten leren wat het betekent te
werken in een ambtelijke organisatie.

3. Vaak blijkt in een nieuwe werksituatie een groot
onderscheid

te worden ervaren tussen datgene

waarvoor men meende

te zijn opgeleid en de wel-

licht wat eenvoudig aandoende arbeid waarmee men
moet beginnen.

Met name bij

veelvuldig het gevoel

academici blijkt

te ontstaan dat uit de

studie vrijwel niets direct toepasbaar is op het
bedrijf.

Er ontstaat een gevoel van met lege

handen te staan.

4.

Enigszins tegengesteld aan het voorgaande

is de

situatie waarin de nieuwe werknemer/ster het
gevoel heeft dat hij/zij op grond van zijn/haar
vooropleiding al
ken.

te zeer zich zal moeten waarma-

Men spreekt wel van een

"status-krediet",

dat wil zeggen een zekere waardering vooraf.

Dit

krediet is gebaseerd op de algemene maatschappelijke waardering welke aan de opleiding wordt
toegekend en niet op de ervaring of verrichtingen die hij/zij

in het begin doet; hij/zij

zal geleidelijk moeten bewijzen dat hij/zij het
gegeven krediet waard was.

Een situatie waarin

een goede begeleidng steun kan betekenen.

Voor de uitvoering van het
programma is de
De

individuele

introductie-

lijnchef direct verantwoordelijk.

stafafdeling personeelszaken heeft hierin een

adviserende rol.
De stafafdeling personeelszaken draagt verantwoording voor de algemene
informatie

introductie,

in de periode voor

alsmede voor de

indiensttreding.
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B. Het introductieprogramma
Het programma bestaat uit een individueel gedeelte (op de
werkplak) en een algemeen gedeelte.
Voor wat betreft de duur van de individuele introductie
wordt opgemerkt dat deze in feite begint bij het sollicitatiegesprek, getoetst wordt na ± 3 maanden door de personeelsfunktionaris in samenspraak met de betrokken chef
en eindigt zodra de lijnchef van mening is, dat de nieuwe
medewerk(st)er goed funktioneert. Meestal zal deze kon• statering plaatsvinden bij de eerste beoordeling (werkgesprek na ± V2 jaar).

Tijdens het sollicitatiegesprek krijgt de sollicitant
relevante informatie over de funktie, werkomgeving en
-omstandigheden, arbeidsvoorwaarden e.d. (summiere uitleg
omtrent RWS-organisatie). In bepaalde gevallen wordt 00k
met de toekomstige college's kennis gemaakt.
Als na de selektie de nieuwe medewerk(st)er bekend is,
worden de nodige formaliteiten verricht (aanvraag RGDkeuring, antecedentenonderzoek, enz.) en krijgt hij/zij
zonodig een oproep voor een afrondend gesprek.

De nieuwe medewerk(st)er wordt in eerste instantie ontvangen door de personeelsfunktionaris, voor een algemeen
inleidend gesprek.
Daarna brengt hij betrokkene bij de toekomstige chef.
Deze of degene, die daartoe uitdrukkelijk wordt aangewezen,

is in eerste instantie belast met de introduktie van

de nieuwe medewerk(st)er op de werkplek.
Hij/zij draagt zorg voor het voorstellen aan het personeel dat werkzaam is bij de directie Noordzee.
Naast de "technische" kant v.w.b. het groeien in de
nieuwe funktie, rust op hem/haar de taak de nieuwe medewerker, zoals beschreven onder ad. c 2, in te wijden in
de organisatie zoals deze in de praktijk van elke dag
functioneert.

-7- .
i '•

t

I
0
i

i

Er vallsn in dit verband drie categorieen personeel ta
onderscheiden:
1. zij die de norinen en waarden van de organisatie slaafs
overnemen;
2.

k£ I

creatieve opstelling t.o.v. ’net bedrijf koraen;
3.

Ln

iP

zij die hun kritische geest bewaren en tot een eigen
zij die de normen en waarden van het bedrijf finaal
afwijzen en ninunar geintegreerd raken.

Het zal duidelijk zijn, dat mens en organisatie alleen
optimaal kunnen funktioneren, wanneer de personeelsleden
zich ontwikkelen tot de onder 2 beschreven categorie.
Dit houdt wel in dat bij de introduktie voortdurend de
moeite genomen moet worden duidelijkheid te verschaffen
over dat samenspel van regels, voorschriften, normen en
waarden, zoals door de zittende mensen als "normaal"
wordt beschouwd, maar waarvan de nieuwkomer in lang niet
alls gevallen (nog) niet is overtuigcL

p

Dit dwingt de organisatie zelf ook zich voortdurend te
bezinnen op haar doen en laten.
Algemene introduktie
Het programme is gesplitst in twee delens
a. een Noordzeegedeelte
be een algemeen gedeelte waarin wordt ingegaan op perso-

:

AP

neelsaangelegenheden.
De basis van de algemene introduktie wordt gevormd door
de informatie die in dit introduktieboek te vinden is.
Voor meer gedetailleerde informatie kan nog worden verwezen naar het Algemeen Hijksambtenaren Reglement (ARAR)

I
ID
ID
ID
I
i

(waarin de rechtspositie van de rijksambtenaar is vastgelegd) en naar de Wegwijzer, waarin op een beknopte wijze
allerlei regelingen v.w.b. personeelsaangelegenheden zijn
weergegeven.
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I. HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
(zie bijlage 1)

In het algemeen kan gezegd worden dat de taak van dit departement de verzorging omvat van da aangelegenheden met
betrekking tot het transport van personen, goederen en
woorden (gesproken en geschreven). Dit houdt niet alleen
in de behartiging van vervoersproblemen, maar ook van
verkeersproblemen.
Het vervoer van personen en goederen geschiedt per spoor,
over de weg, over het water en door de lucht.
Het Directoraat-Generaal van het Verkeer behandelt de nationale en internationale transportaangelegenheden te
land en op de binnenwateren (spoorwegvervoer, wegvervoer,
binnenscheepvaart).
De Rijksdienst voor het Wegverkeer verzorgt de registratie, keuring enz. van de motorrijtuigen.
Het transport van het geschreven en gesproken woord valt
onder de competentie van het, eveneens onder het departement ressorterende Staatsbedrijf der PTT.
Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch,Instituut ressorteert onder dit departement omdat de uitkomsten van de
onderzoekingen in de dampkring, op de aarde en in de zee
van onmiddellijk belang zijn voor de luchtvaart, de
scheepvaart en het verkeer in het algemeen.
De term waterstaat omvat de begrippen "natte" en "droge"
waterstaat. Tot de natte waterstaat behoort de zorg voor
de waterhuishouding van het land, waartoe onder meer
wordt gerekend de behandeling van vraagstukken op het
gebied van de waterafvoer, de voorraadvorming en de watervoorziening, de verzilting, de waterverontreiniging,
het grondwater, kortom de zorg voor een doeltreffende
waterbeheersing, zowel in kwantitatief (waterbalans) als
in kwalitatief opzicht.

Voorts behoort hiertoe de behandeling van vraagstukken
met betrekking tot de zoet- en zoutwaterbeweging, de
kustbescherming, de waterkeringen, de inpolderingen en
landaanwinning, de Zuiderzee- Delta- en Lauwerszeewerken.
Ook behoort tot de natte waterstaat de behandeling van
vraagstukken met betrekking tot de vaarwegen (rivieren en
kanalen) en de havens en de zorg voor de bouw van de tot
de natte waterstaat behorende (kust)werken zoals sluizen,
stuwen, gemalen, dijken, havenmonden e.d. Tot de droge
waterstaat behoort zowel de zorg voor de aanleg en instandhouding van een adequaat stelsel van primaire wegen
met de daarbij behorende oeververbindingen (tunnels en
bruggen), als de zorg voor de veilige afwikkeling van het
wegverkeer.
Deze natte en droge waterstaatsaktiviteiten worden behartigd door de Rijkswaterstaat, die.daartoe beschikt over
een stark gedecentraliseerd apparaat, met dienstonderdelen van technische, planologische, financieel-economische, juridische en wetenschappelijke aard.
Aldus zorgt de Rijkswaterstaat voor de bescherming tegen
het water en voor de aanleg en het beheer van de "waterstaatswerken”, mede ter bevordering van de infrastructuur
en ten dienste van een goede ruimtelijke en economische
ontwikkeling*
De overheidsbemoeienis met de scheepvaart voltrekt zich
onder verantwoordelijkheid van twee ministers: de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van
Defensie.
Onder verantwoordelijkheid van de minister van Verkeer en
Waterstaat ressorteren enerzijds de activiteiten voortvloeiend uit de verantwoordelijkheid van Nederland als
scheepvaartnatie (Directoraat-Generaal van Scheepvaart)
en anderzijds - zij het voor een gedeelte - de verantwoordeli jkheden van Nederland als kust- en havenstaat
(Rijkswaterstaat) .
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Onder de verantwoordelijkheid van de minister van Defensie valt de zorg voor een veilige beloodsing, ondergebracht bij het Rijksloodswezen. Aan deze situatie,
waarbij drie Directoraten-Generaal, ressorterende onder
twee ministers, belast zijn met het bepalen en uitvoeren
van het beleid, kleven grote bestuurlijke bezwaren: er
wordt een te zware wissel getrokken op het coordinerend
en samenwerkend vermogen van deze organisaties.
Teneinde eenheid van maritiem bestuur te bereiken is een
organisatie nodig, waarin, onder verantwoordelijkheid van
een bewindsman, een bundeling plaatsvindt van een zo
groot mogelijk aantal overheidsactiviteiten die verband
houden met de verantwoordelijkheden van Nederland als
scheepvaartnatie en als kust- en havenstaat.
Daarom heeft de regering haar goedkeuring gehecht aan het
beleidsvoornemen van de beide ministers en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, om te komen tot de in.stelling van een Directoraat-Generaal Scheepvaart en
Maritieme Zaken bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarin verenigd het Directoraat-Generaal van
Scheepvaart, het Rijksloodswezen en diverse taken en
daarbij behorende onderdelen van de Rijkswaterstaat.
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II DE ORGANISATIE VAN DE RIJKSWATERSTAAT

A. DE ONTWIKKELINGSGANG
LJ
Van het begin van de jaartelling tot 1579.
De ontwikkeling tot de tegenwoordige organisatie van
de Rijkswaterstaat gaat terug tot in een ver verleden. Zij begint in feite met de geschiedenis van de
bewoners van ons land.
De lage ligging van grote delen van Nederland, te
zamen met een niveauverandering, waarbij de zee voortdurend terrain won, maakte de verdediging tegen het
water noodzakelijk. De mensen bouwden hun huizen op
grondbulten of op zelfgemaakte hoogten (terp, ward of
ward). Het laaggelegen land wetd tegen overstroming
beschermd door de aanleg van dijken. Voor de uitvoering van deze werken was overleg en saraenwerking van
mensen nodig. Dit overleg en die samenwerking leidden
tot het ontstaan van de waterschappen, die in enige
delen van ons land waarschijnlijk aan de vorming van
dorpsgemeenschappen zijn voorafgegaan.
Ondanks de dijken was het lage deel van Nederland
's winters weinig meer dan een uitgestrekt moeras,
omdat dan de neerslag groter is dan de verdamping en
de afwatering niet meer op natuurlijke wijze kan
plaatsvinden. Dit waterbezwaar konden de waterschappen
pas aan, nadat ze het lage land hadden ingepolderd,
d.w.z. verdeeld in kleinere en grotere stukken, omgeven door kaden. De daarop vallende neerslag werd dan
met behulp van uitwateringssluizen en van molens verwijderd.
Toen de taak van de waterschappen niet meer alleen de
verdediging tegen het water omvatte, maar zich uitbreidde tot de afwatering van binnen het waterschap
gelegen gronden, werd samenwerking van de waterschappen noodzakelijk.

'u

Deze samenwerking, die aanvankelijk plaatsvond op
basis van vrijwilligheid, bleak zonder dwingende regaling van een hogere instantie niet afdoende te functioneren.
De behoefte groeide aan een macht, die onwilligen of
nalatigen kon dwingen tot medewerking, of nakoming van
hun verplichtingenf en die kwaadwilligen zou straffen. De landsheer moest hier uitkomst brengen. Deze
deed dit gaarne, omdat er voor hem in verband met het
algemeen belang van zijn gebied - met name bij de dijken - alle aanleiding bestond zich met de waterbeheersing te bemoeien.
Naarmate er in ons land een krachtiger centraal gezag
was, waren er meer centrale regelingen op het gebied
van de waterstaat, de taak waarmee da waterschappen
zich bezig hielden. Zo gaf Karel de Grote (768-814)
reeds voorschriften over de aanleg en het onderhoud
van dijken en over de afwatering.
Het toezicht op de naleving van deze voorschriften geschiedde aanvankelijk rechtstreeks door de ambtenaren
van de landsheer. Dezelfde ambtenaren behartigden ook
de andere overheidsbelangen.
Na de ineenstorting van het rijk van Karel de Grote
trokken de leenmannen (graven, bisschoppen, enz.) geleidelijk aan de taak van het landsbestuur, o.a. met
betrekking tot de waterstaatszaken, geheel naar zich
toe. Dit betekende niet, dat de centrale regelingen
geheel verdwenen. Uit de 13e eeuw zijn schriftelijke
regelingen bekend van de graaf van Holland en de
bisschop van Utrecht.
Ook onder de leenmannen voltrok zich het waterstaatsbestuur in het begin als regel in het raam

van de

normale bestuursinstellingen. Het vormde een sector
van het algemene bestuur, dat bij de schout berustte.
Geleidelijk aan echter zien wij ambtenaren verschijnen
met een speciale waterstaatstaak.
De scheiding tussen de waterstaatstaak en de andere
overheidstaken is in de hand gewerkt door de leenman—

In het sne graafschap of hertogdom meat dan in het
andere. De mate van ingrijpen van de landsheer was
namelijk sterk afhankelijk van de grootte van zijn
gezag en van het algemene belang van de waterstaatS"
zorg in zijn gebied.
Zo was in Holland en Zeeland de invloed van de graaf
veel groter dan de invloed van de landsheer in Groningen en Friesland.
In Holland en Zeeland was de zelfstandigheid van de
waterschappen gedurende de graventijd soms minder dan
nu. Met name was dit het geval als de graven kans zagen van de waterschappen een grafelijke dienst te
maken. Dit gelukte o.a. Graaf Willem I van Holland
(1203-1222). Vrijwel zeker is, dat de officials installing en reglementering van de hoogheemraadschappen
en waterschappen op rekening van de leenmannen is te
schrijven.
Bij de inhoud van het begrip Waterstaat - de bescherming tegen overstromingen en de regelingen van de
afwatering - voegden zich in deze tijd ook het toezicht op de inpoldering van aanwassen en op de verveningen. De belangen van de waterkering en van de afwatering, die hierbij in het geding waren, noodzaakten
tot bemoeienis van het gezag.
Tot eenheid in de waterstaatszorg, en de organisatie
ervan, kwam het in de middeleeuwen echter niet. Waar
een krachtig hoger gezag ontbrak, warden de waterstaatsbelangen onvoldoende behartigd. Dit gaf aanleiding tot soms langdurige twisten tussen belangengroepen en onderhoudsplichtigen. Overstromingsrampen of
stormvloeden gaven dan de stoot tot de nodige aanpassing.
Pogingen tot centralisatie werden ook ondernomen door
Karel V (1515-1555) en Filips II (1555-1581). Karel V
bepaalde o.a., dat niemand lid van het dagelijks
bestuur van meer dan een groot waterschap mocht zijn,
omdat in tijden van gevaar deze bestuursleden op een
plaats moesten blijven.

Filips II benoemde na de

Allerheiligenvloed van 1570 een commissie, die tot
taak had te onderzoeken hoe dergelijke rampen zouden
kunnen worden voorkomen. De 80-jarige oorlog heeft de
voltooiing van dit werk belet.
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De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Het stichten van de Unie van Utrecht in 1579 brengt
het toezicht op het waterstaatswezen bij de Staten van
de provincies. In deze tijd ontwikkelt zich intussen
de droogmakerij van, veelal door vervening ontstane,
plassen. Ook wordt de behoefte aan scheepvaartwegen
groter, omdat de steden in verband met de handel meer
belang krijgen bij de bevaarbaarheid van de rivieren
en zeemonden. Er konden daardoor tegenstrijdige belan-gen ontstaan: enerzijds de belangen van de waterschappen en particulieren met betrekking tot de verdediging
tegen overstromingen, de afwatering en de landaanwinning, anderzijds de belangen van de havenplaatsen in
verband met de scheepvaart.
Ingrijpen en samenwerken van de provinciale besturen
was daarom nodig. De behoefte aan een algemeen beleid
werd steeds groter. Echter de strijd om de hegemonic
van de eigen provincie en de tegenstrijdigheid van
belangen leidde.tot vaak onverkwikkelijke meningsverschillen.
Er was dus geen basis voor het instellen van een algemeen waterstaatsbestuur. Verder dan tot wat overeenkomsten tussen de provincien, die betrokken waren bij
de waterverdeling van de Rijn, Waal en IJssel, komt
het in de Republiek der Verenigde Nederlanden niet.
Van 1795 tot 1814
De tijd van centralisatie is pas gekomen na de oprichting van de Bataafsche Republiek in 1795. In 1798 komt
de eerste Staatsregeling, die van de Een en ondeelbare
Bataafsche Republiek tot stand.
Het Uitvoerend Bewind van deze republiek bedient zich
van acht Agenten, in positie overeenkomend met onze
ministers. Een van deze Agenten is de "Agent van inwendige Policie en Toezigt op den staat van Dijken,
Wegen en Wateren".

Ii
ir
Ii
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Bij besluit van 24 mei 1798 werd sen bureau ingestald
"tot bestiering van al hetgeen tot deszelfs waterstaat
betrekkelijk is". Het woord "waterstaat" in de zin van
de dienst en de ambtenaren is hiermee voor het eerst

I

in de regeling van ons bestuursstelsel opgenomen. Te~
vens bleek het begrip "waterstaat" uitgebreid met de

I
I

wegen. De Staatsregeling van 1798 liet de waterschappen bestaan. De taak van de provincies, in die tijd
departementen geheten, was van zeer ondergeschikte

i

aard geworden. De Agent en het daartoe ingestelde
bureau oefende een centraal toezicht uit op de waterstaatswerken en de waterschappen.
De Staatsregeling des Bataafsche Volks van 1801 nam
als uitgangspunt, dat van staatswege leiding wordt ge-
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geven op waterstaatsgebied. Het thans nog geldende
stelsel, dat de provinciale besturen toezicht uitoefenen op de waterstaatswerken en dat het Rijk het
oppertoezicht uitoefent, is daarin reeds vastgelegd.
Het hoogtepunt van de centralisatie was intussen voorbij. Een groot winstpunt was echter de installing van
de buitengewone riviercorrespondentie, dit is een bui-

lb

tengewoon preventief toezicht, dat wordt ingesteld bij
gevaar voor de dijken van de grote rivieren door hoog
opperwater, ijsbezetting of ijsgang.

t !

Het Koninkrijk
Bind 1813 werd ons land bevrijd van de Franse over-
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heersing. De grondwet van 1815 stelde de waterstaat
onder het oppertoezicht van de koning. Het beheer van
de werken werd onderscheiden in:
1. de werken, waarvan de aanleg of het onderhoud
geheel of gedeeltelijk uit 's lands kas plaats had
en die als zodanig meer speciaal onder een bijzondere administratie, de Directie van den Algemeenen
Waterstaat, werden geplaatst;
2. de werken, waarvan het beheer aan de provinciale
staten, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk met
de bijzondere administratie werd opgedragen;
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3. de werken door colleges, gemeenten of particulieren
bekostigd en beheerd. Dit onderscheid is ondanks de
verschillende grondwetswijzigingen in hoofdlijnen
gebleven.
Aanvankelijk was de algemene waterstaatsdienst de adviseur van de provincials besturen. In de tweede helft
van de negentiende eeuw echter begonnen de provincies
eigen waterstaatsorganisaties in het leven te roepen.
Deze scheiding in de waterstaatsdienst is begonnen in
1864 met de provincies Groningen en Gelderland en was
in 1882 in alle provincies voltooid. Sindsdien onderscheidt men de Rijkswaterstaatsdienst en de Provincials Waterstaatsdiensten.
De ontwikkelingsgang naar de huidige organisatie van
de waterstaat naderde intussen haar voltooiing. De
Grondwet van 1887 bepaalde voor de waterstaat, dat:
de wetgever de regels vaststelt voor het waterstaatsbeheer;
de koning het oppertoezicht hbeft;
-

de staten der provincies het toezicht hebben op
alle waterstaatswerken en waterschappen en dat zij
zijn belast met de organisatie van deze waterschappen;
de waterschappen verordeningsbevoegdheid bezitten
volgens door de wet te stellen regels.

Dit geldt heden ten dage nog.
Ofschoon de Grondwet bepaalde, dat het waterstaatsbestuur wettelijk moest worden geregeld, heeft het tot
1900 geduurd voor de vereiste regeling tot stand
kwam. Het is tenslotte geworden de Waterstaatswet
1900. In artikel 5 van deze wet is ten aanzien van de
inrichting van de Rijkswaterstaatsdienst het volgende
bepaald: "In het Rijkswaterstaatsbestuur, daaronder
begrepen de uitoefening van het oppertoezicht over den
waterstaat, voor zoveel een en ander Onzen Minister
met de uitvoering dezer wet belast, is opgedragen,
zijn onder dienst bevelen ambtenaren van den Rijkswaterstaat, door Ons of van Onzentwege te benoemen,
werkzaam.

-
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De inrichting van den Rijkswaterstaatsdienst in het
eerste lid bedoeld, wordt bij algemeenen maatregel van
bestuur vastgesteld".
Uit het tweede lid van dit artikel volgt, dat de inrichting van de Rijkswaterstaatsdienst, moest worden
vastgesteld bij Koninklijk Besluit. Voor het eerst
werd dit gedaan op 3 juni 1903. Een moeilijkheid bij
de opzet van dit Organiek Besluit (een organieke wet
is een wet, die door de Grondwet wordt vereist) was,
wat er wel en wat er niet in moest worden opgenomen.
Men. had kennelijk moeite met de vraag wat men onder de
inrichting van de waterstaat moest verstaan. Het is
dan ook niet vreemd, dat in het eerste Organiek Besluit zelfs bepalingen staan over de positie en salariering van zowel de ingenieurs als de opzichters, het
bureaupersoneel en de overige ambtenaren.
De latere Organieke Besluiten geven zoveel mogelijk
hoofdlijnen aan. Dat van 1971 vanzelfsprekend in meerdere mate dan dat van 1948.

HUIDIGE TAAK EN ORGANISATIE VAN DE RIJKSWATERSTAAT
Noch in de Grondwet, noch in enige andere wet is een
definitie of begrenzing van het begrip "Waterstaat”
opgenomen, oradat men is uitgegaan van wat de geschiedenis geleerd had, namelijk dat er zich telkens nieuwe
zaken kunnen voordoen, die tot het terrein van de waterstaat moeten worden gerekend.
In de praktijk is gebleken, dat dit uitgangspunt juist
is. De taak van de Rijkswaterstaat heeft,

in het bij-

zonder na de tweede wereldoorlog door de voortgang van
wetenschap en techniek belangrijke uitbreidingen ondergaan.
Als voorbeelden daarvan kunnen worden genoemd de aanleg van autosnelwegen met bruggen, viaducten en tunnels, de bouw van nieuwe havenmonden en het ingrijpend
verbeteren van haventoegangen, de afsluiting van de
zee-armen in het deltagebied, en de maatregelen op het
gebied van de verkeersveiligheid, van de waterzuivering, van de zandwinning en van de ontgrondingen.
Daarnaast wordt de Rijkswaterstaat door het steeds ingewikkelder worden van de maatschappij en de daarmee
verband houdende eisen van een goede economische en
ruimtelijke ontwikkeling, waaraan, binnen de sfeer van
het rijk, uitsluitend voldaan kan worden door interdepartementale samenwerking, steeds meer betrokken bij
werkzaamheden die in eerste aanleg tot de taak van
andere departementen behoren, zoals onder andere die
op het gebied van industrievestiging, van recreatie en
van natuurbescherming.
De uitbreidingen van de taak van de Rijkswaterstaat
brachten tevens belangrijke uitbreidingen van de werkzaamheden op het gebied van studie, onderzoek en planning en van voorbereiding zowel op technisch, als op
wetgevend gebied met zich mee.
De taak waarmee de Rijkswaterstaat vanaf de vorming
van de Bataafsche Republiek belast werd is dezelfde
gebleven, namelijk instrument te zijn van de landsregering in het bestuur van de waterstaat, met name voor
het toezicht op de waterstaatswerken in het algemeen
en als beheerder en verzorger van de waterstaatswerken, die door het rijk worden bekostigd.
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In het laatste Organiek Besluit Rijkswatersta'at, van
14 januari 1971

(zie bijlage 2) zijn opgenomen de oor-

spronkelijk taak van de centrale waterstaatsdienst van
1 798 en de uitbrreidingen van deze taak in de loop der
ti jd.
De taak van de Rijkswaterstaat is, uitgaande van dit
Organiek Besluit Rijkswaterstaat, als volgt te beschrijven.
!f

c.

I

Onder verantwoordelijkheid van de minister van Verkeer
en Waterstaat is de Rijkswaterstaat belast met de
•s

p-i

voorbereiding en uitvoering van het beleid terzake van
de algemene zorg voor alle waterstaatsaangelegenheden,
waarvan de behartiging tot de taak van het Rijk behoort,

p

De hieruit voor de Rijkswaterstaat voortvloeiende
taak, bestaat in hoofdzaak uit:
de uitoefening van het oppertoezicht over de waterstaat van Nederland, voorzover dit aan de minister

j

-

van Verkeer en Waterstaat is opgedragen;
de aanleg, het beheer en het onderhoud van waterkeringen, van werken ten behoeve van de waterhuisheading, van scheepvaartwegen en havens, van landwegen en oeververbindingen, de uitvoering van

r
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-

werken ten behoeve van landaanwinningen;
het verzamelen van gegevens voor de kennis van de
waterstaatkundige toestand van het land, van het
verkeer te water en van het wegverkeer;

4i

-

het bevorderen en het doen van onderzoekingen en
proefnemingen ten behoeve van waterstaatsaangelegenheden, met inbegrip van de verkeersveiligheid en

iv./1

het geven van adviezen terzake;
-

het weftenschappelijke en het praktische onderzoek
van de hoedanigheid van de oppervlaktewateren en
van de wijze waarop deze kunnen worden beschermd

''l

tegen verontreiniging; het geven van adviezen be-

U

treffende de met het oog op die bescherming te
-

treffen voorzieningen;
het voorbereiden van de door de Rijksoverheid vast
te stellen wettelijke regelingen verband houdende
met de taken genoemd in de voorgaande punten;
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het voorbersiden van concessies op het gebied van
de waterstaat;
-

de zorg voor de uitvoering en naleving van de door
de Rijksoverheid vastgestelde wettelijke regelingen
verband houdende met de genoemde taken;
het in verband hiermede verlenen van vergunningen
en ontheffingen;
de zorg voor de nalevering van voorwaarden verbonden aan die vergunningen en ontheffingen en verbonden aan concessie op het gebied van de waterstaat;
de zorg voor de nakoming van verplichtingen op
waterstaatsgebied die de Staat der Nederlanden tegenover derden heeft aangegaan.

Het Organieke Besluit van de Rijkswaterstaat regelt
tevens in hoofdlijnen de organisatie van de dienst.
Aan het hoofd van de dienst staat een directeur-generaal.
De minister kan de directeur-generaal behalve met de
leiding van de Rijkswaterstaatsdienst nog met andere
werkzaamheden belasten.
Uit dien hoofde adviseert de directeur-generaal van de
Rijkswaterstaat de minister over de zaken van het
Staatsvissershavenbedrijf en van de Rijksdienst ter
uitvoering van de Zuiderzeesteunwet.
Ten behoeve van de uitvoering van de dienst zijn over
het Rijk directies en afzonderlijke, niet tot een
directie behorende diensten ingesteld.
De Rijkswaterstaatsdienst bestaat thans uit een hoofddirectie en, gespreid over het land, de "buitendiensten". Deze buitendiensten bestaan uit vijftien
regionale directies, vier bouwdiensten en zes
technisch-wetenschappelijke diensten. De algemene
organisatiestruktuur is aangegeven in bijlage 3.

De Hoofddirectie
De hoofddirectie, die te

1

s-Gravenhage zetelt, is

onder de leiding van de directeur-generaal belast met
de algemene leiding over de "buitendiensten" en houdt
zich, eveneens onder leiding van de directeur-generaal, bezig met de voorbereiding en uitvoering van het
beleid, met het overwegen van o.a. de economische en
financiele aspecten van plannen, met de programmering
en met de technische beoordeling van de voorstellen
van de buitendiensten. De directeur-generaal en de
hoofden van de afdelingen van de hoofddirectie dienen
de minister geregeld van advies en verstrekken hem de
nodige informatie.
De hoofddirectie bestaat uit beleidsafdelingen, die
als hoofdafdelingen worden aangeduid, hulpafdelingen,
stafafdelingen en een directiesecretariaat.
Het op bijlage 3 met een stippellijn aan de hoofddirectie van de Waterstaat verhonden Staatsvissershavenbedrijf behoort in feite niet tot de Rijkswaterstaat, maar de directeur-generaal treedt voor deze
installing op als adviseur van de minister.
De communicatie tussen de buitendiensten en de hoofddirectie is geregeld door de installing van
-

regiocomites van hoofidingenieur-directeuren van
regionale directies;
specialistische comites van hoofden van specialistische en bouwdirecties;
een overlegorgaan waarin, onder voorzitterschap van
de directeur-generaal, zitting hebben de directieraad en de voorzitters van de regiocomites en de
specialistische comites;
functionele beleidsgroepen van hoofdingenieurs-directeuren voor de beleidsvoorbereiding van
specifieke onderwerpen.
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Er zijn vijf hoofdafdelingen (zie bijlage 4):
de hoofdafdeling Waterkeringen, Inpoldaring en
Waterhuishouding (Code:A). Deze behandelt de vraagstukken met betrekking tot waterzuivering en waterbeheersing, waterkeringen en landaanwinning, Deltawerken, Lauwerszeewerken en Zuiderzeewerken en ontzilting;
de hoofdafdeling Scheepvaartwegen en Havens (N).
Deze behandelt de vraagstukken met betrekking tot
de ontwikkeling van zeehavens, de zeescheepvaartwegen, havenbestuurszaken en de binnenscheepvaartwegen;
-

de hoofdafdeling Landwegen, Oeverbindingen en Wegverkeer (W).
De hoofdafdeling W houdt zich met de behandeling
bezig van aangelegenheden met betrekking tot de
ordening en programmering van het wegennet, het
stedelijk verkeer en de veiligheid van het weg-

-

verkeer;
de hoofdafdeling Waterstaatsrecht (R). Deze behandelt alle juridische zaken met betrekking tot het
weg- en waterverkeer, de waterhuishouding, onroerende zaken en grondverwerving, en behandelt tevens
schaderegelingen en uitkeringszaken;

-

de hoofdafdeling Financieel-Economische en Planologische Zaken (F).
Deze behandelt aangelegenheden met betrekking tot
economische zaken, ruimtelijke ordening, behoefteplanning op lange en middellange termijn, kostprijsberakening, begroting en verontreinigingsheffing Rijkswateren.

De hoofden van de vijf hoofdafdelingen vormen de
directieraad, waarvan de directeur-generaal voorzitter
is.
Aan het beraad wordt tevens deelgenomen door de
hoofden van de afdelingen Organisatie en Personeel.

Een en ander wordt ondersteund door de direktie-secretaris.
In de directieraad worden onder meer de vraagstukken
behandeld, die voor de bepaling van de algemene be”
leidsvorming van belang zijn. Het directie-secretariaat heeft o.a. tot taak de besprekingen in de
directieraad voor te bereiden, de coramunicatie tussen
de voorzitter en de leden te verzorgen en in daartoe
aanleidinggevende gevallen er voor zorg te dragen, dat
aan de in de raad door de voorzitter genomen besluiten, uitvoering wordt gegeven.
De minister heeft de directeur-generaal gemachtigd een
groot aantal zaken betreffende de dienst namens hem af
te doen.
De directeur-generaal heeft, met instemming van de
minister die bevoegdheid, onder bepaalde voorwaarden
overgedragen aan de hoofden van de (hoofd)afdelingen
en verdere medewerkers
Er zijn twee hulpafdelingens
de afdeling Aanbestedingen en Afwikkeling Uitvoering Werken (U) beoordeelt bestekken en overeenkomsten, aanbestedingen, gunningen, afrekeningen,
-

schades en arbitrages;
de afdeling Civiele Verdediging (C) behandelt
zaken, die voortvloeien uit de Wet Bescherming
Waterstaatswerken in Oorlogstijd en tevens de
burgerlijke verdedigingsaangelegenheden, waarbij de
Hijkswaterstaat betrokken is.

De stafafdelingen. Deze adviseren de directeur-generaal over de onderwerpen, die aan de hoofden van deze
afdelingen ter behandeling zijn opgedragen. Er zijn
drie stafafdelingen:
“

de afdeling Organisatie (0) behandelt organisatievraagstukken en bevordert een doelmatige structuur
van de Rijkswaterstaatsdienst en het gebruik van
doelmatige procedures en werkmethoden;

c.

de afdeling Personeel (P) behandelt alle personeelsaangelegenheden.
Daartoe behoren het personeelsbeheer an de personeels- an salarisadministratie, de rechtspositie an
het Georganiseerd Overleg, de diensttijden, de verplaatsingen, formatiezaken en taakwaardering, de
personeelsbeoordeling, de personeelsvoorziening, de
personaelsplanning, opleiding en vorming en de
tegemoetkoming studiekosten;
7

de afdeling Algemene Zaken (Z) houdt zich bezig met
aangelegenheden betreffende de huisvesting van de
dienst, werktuigen, materialen, inventaris, voertuigen, dienstkleding, reprografie, registratuur,
archief, bibliotheek, documentatie, comptabele
zaken, voorschriften en regelingen en de bedrijfszelfbescherming.

De buitendiensten
Omdat de taak van de Rijkswaterstaat over het gehele
land moet worden uitgevoerd, heeft men, van het begin
van de centrale organisatie van de waterstaat af,
regionale indelingen van de dienst gekend. Bij de
vaststelling van het eerste Organieke Besluit Rijkswaterstaat in 1903, bleek men echter reeds van oordeel, dat ten aanzien van sommige onderdelen van de
taak van de Rijkswaterstaat niet met een verdeling in
regionale directies volstaan kon worden. De geschiedenis heeft deze mening volledig bevestigd.
De ontwikkeling van wetenschap en techniek, in het
bijzonder na de tweede wereldoorlog, heeft geleid tot
uitbreiding met een aantal taken van veelal specialistische aard.
Als gevolg van het specialistische en complexe karakter van deze werkzaamheden, was het noodzakelijk, mede
uit het oogpunt van een evenwichtige organisatieopbouw, deze taken in aparte diensten onder te
brengen.
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Ten gevolge van de veranderingen,

die de

taak van de

Rijksoverheid op ’net gebied van de waterstaat zowel
naar inhoud als naar omvang heeft ondergaan,

worden

;3e

buitendiensten in het thans geldende Organiek Besluit
Rijkswaterstaat onderscheiden
nele.

in regionale en functio-

De werkzaamheden van de regionale directies en

de functionele directies en diensten staan nauw met
elkaar

in verband.

De regionale directies maken voor

het vervullen van hun taak veelvuldig gebruik van de
adviezen en inlichtingen van de functionele directies
en diensten.

Dit geldt ook voor de functionele direc-

ties en diensten onderling.

Een afzonderlijke groep

in

de functionele directies en diensten vormen de bouwdirecties en bouwdiensten.

Deze maken hun werken

het gebied van de regionale directies,
voor het begin van de werken als
geregeld onderling contact,

in

waardoor zowel

tijdens de uitvoering

overleg en samenwerking

noodzakelijk zijn.

a.

De regionale directies

(zie bijlage 5)

De regionale direkties verzorgen de voorbereiding en
uitvoering van de Rijkswaterstaatstaken
onderscheiden provincies,

in de

te

voorzover daarmede geen

andere direkties en diensten van de Rijkswaterstaat
belast zijn.
Aan het hoofd van een regionale directie staat een
hoofdingenieur-directeur.

Deze realiseert het Rijks-

waterstaatsbeleid in zijn ambtsgebied en beoordeelt de
voorstellen van de hoofden van de onderdelen van de
dienst, waarin zijn directie

is

ingedeeld.

Deze voor-

stellen kunnen betrekking hebben op het maken van
nieuwe waterstaatswerken,

op onderhoud,

herstel en

vernieuwing van bestaande werken en op het verlenen
van subsidies voor werken op waterstaatkundig gebied
aan openbare

instellingen

in de directie,

op het nemen

van maatregelen ter bescherming tegen wateroverlast en
tot bevordering van een goede waterhuishouding,
personele,

financiele,

materiele en andere

op

zaken.

De hoofdingenieur-directeur zendt de voorstellen met
zijn oordeel door aan de directeur-generaal.
De hoofdingenieur-directeur van een regionale directie
is in veel gevallen de hoogste waterstaatsautoriteit
in zijn ambtsgebied, die met de handhaving van wettelijke regelingen die op de waterstaat betrekking hebben, belast is.
Hij onderhoudt het contact met de openbare besturen in
zijn directie en treedt tegenover deze besturen
(provincie, gemeenten en waterschappen) op als vertegenwoordiger van de minister en de directeur-generaal. Ook heeft de hoofdingenieur-directeur zitting in
de provinciale planologische commissie.
In de regel is de hoofdingenieur-directeur lid van
velerlei commissies in of buiten zijn regio, die zaken
behandelen waarbij in meerdere of mindere mate waterstaatsaangelegenheden aan de orde zijn.
De directies Bovenrivieren en Benedenrivieren
De directies Bovenrivieren en Benedenrivieren beheren
ieder voor een deel van ons land het stroomgebied van
de grote rivieren gelegen tussen de bandijken. Met
name gaat het hier om de waterafvoer en de regeling
van de waterhuishouding in de betrokken provincies. De
scheepvaartwegen zijn onderwerpen van speciale zorg
voor deze directies.
De directie Bovenrivieren is belast met de waterstaatkundige belangen betrokken bij de Rijn en zijn vertakkingen van de Duitse grens tot Krimpen aan de Lek en
Gorinchem en de Geldersche IJssel, met uitzondering
van de Maas, die tot het ambtsgebied van de directie
Limburg behoort.
De directie Benedenrivieren is belast met het beheer,
het onderhoud en de verbetering van de wateren en waterwegen in het gebied van de benedenloop der grote
rivieren en van de zeearmen in het zuidwesten van het
land, met uitzondering van de Westerschelde, het
Veerse meer en de kanalen door Walcheren en Zuid-Beveland, die tot het ambtsgebeid van de directie Zeeland
behoren.
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De directie Noordzee
Deze in 1971 ingestalde directie houdt zich bezig met
waterstaatszaken in, op en boven het Nederlandse deel
van het Continentaal plat.
Het betreft het beheer en bestuur van water en bodem
van de Noordzee, de voorbereiding, uitvoering, beheer
en onderhoud van waterstaatkundige werken in de Noordzee en de verkeers-technische kanten van de zeevaart.
b. De bouwdirekties en technisch-wetenschappelijke
diensten (zie bijlage 6)
De bouwdirecties Bruggen, Wegen en Sluizen en stuwen
maken ten behoeve van de regionale directies de grote
en meer ingewikkelde waterstaatswerken, die na het
gereedkomen aan de regionale direkties worden ©vergedragen.
De taak van de directie Bruggen omvat in hoofdzaak het
ontwerpen en uitvoeren van staalconstructies,
bewegingswerken en electrische installaties, gewapend
en/of voorgespannen betonconstructies.
De directie Wegen is belast met de voorbereiding,
ontwerp en uitvoering van belangrijke doorgaande wegverbindingen en ringwegen om grote steden (autosnelwegen)*
De directie Sluizen en Stuwen is in hoofdzaak belast
met het ontwerpen en uitvoeren van grote waterbouwkundige werken, zoals tunnels, sluizen, aquaducten,
stuwen, viaducten en gemalen.
Ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe werkmethoden en de toepassing daarvan verzorgen de bouwdirecties geregeld researchwerk. De directies verlenen
tevens voor de bouw en reconstructie van diverse
kunstwerken bijstand aan lagere overheidsinstanties.
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De directie Waterhuishouding en Waterbeweging
De algemene taakomschrijving van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging kan worden geformuleerd
als het assisteren en adviseren van de regionale en
specialistische Rijkswaterstaatsdiensten en van de
Hoofddirectie van de Waterstaat op de gebieden van
waterhuishouding en waterbeweging en de daarmee samenhangende vraagstukken, in de rivieren, kanalen, zeearmen en kustwateren.
De dienst Verkeerskunde
Deze dienst is in 1971 ingesteld. Zijn taak is het
zich bezighouden met de advisering over de planning en
de vormgeving van wegen, en met de problemen die zich
voordoen op het gebied van de verlichting en de apparatuur voor verkeersbegeleiding en verkeersregeling te
land en te water.
De adviezen die de dienst opstelt, zullen een veilige
en vlotte verkeersafwikkeling moeten verzekeren.
De dienst Verkeerskunde is tevens belast met het houden van verkeerstellingen en -enquetes, het verzamelen
van gegevens over de wegen en het wegverkeer, het
bijhouden van ongevallenstatistieken, het opstellen
van verkeersprognoses voor bestaande, voor te verbeteren en voor aan te leggen rijkswegen, en de signalering van de gevarenpunten en dreigende overbelasting.
De Deltadienst
De Deltadienst is in 1965 ingesteld om uitvoering te
geven aan het Deltaplan, dat ten aanzien van wetenschappelijke voorbereiding, alsmede de uitvoering,
bijzondere eisen stelde aan de Rijkswaterstaat. De
taak van deze dienst was en is de voorbereiding en
uitvoering van de in de Deltawet genoemde afsluiting
van de zeearmen tussen de Westerschelde en de Rotterdamsche Waterweg en van de afsluiting van met bedoelde
zeearmen in open verbinding staande wateren.
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Tevens behoort tot de taak van de Deltadienst het ontwikkelen van nieuwe werkmethoden en nieuwe materialen
voor de bedoelde werken in verband waarmee studies
raoesten en nog steeds moeten worden verricht. De
Deltadienst brengt vervolgens adviezen uit over de
t,'

waterloopkundige en waterhuishoudkundige situatie in
het Deltagebied tussen de Westerschelde en de Rotterdamsche Waterweg, en over de waterloopkundige en mor-

ft ?

fologische ontwikkeling in het daarvoor gelegen kustgebied.
Verder houdt de taak van de Deltadienst in het onderzoek, de coordinatie en het uitbrengen van advies over
de planologische ontwikkeling in het Deltagebied, het
onderzoek, de coordinatie en het uitbrengen van advies
over, door de wijziging van de waterstanden als gevolg
van de totstandkoming van de deltawerken nodig geworden aanpassingswerken en de uitvoering van civieltechnische werken ter beveiliging. en ontsluiting van
door de afsluiting der zeegaten drooggevallen gronden,
die eigendom zijn van de Staat.
De dienst der Zuiderzeewerken
De dienst der Zuiderzeewerken is sinds 1919 belast met
de voorbereiding en de uitvoering van de werken ten
behoeve van de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking
van de (voormalige) Zuiderzee.
De taak van de dienst omvat thans in hoofdzaak:
de vormgeving van de nieuwe polders, waarbij reke-
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ning wordt gehouden met de noodzaak van een optimaal gebruik van de polders op het gebied van
stedelijke en dorpsbebouwing, landbouw, doorgaande
wegverbindingen, de waterhuishouding, de belangen
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van het oude land en de recreatie;
het opstellen van inrichtingsplannen (verkavelingsplannen), betreffende ontwatering, ontsluiting en
-

bewoningskernen;
de voorbereiding en uitvoering van inpolderingswerken, welke omvatten de aanleg van dijken, de
bouw van gemalen, sluizen, bruggen en wegen, de
aanleg van kanalen, en het maken van tochten en
sloten;
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de voorbereiding en uitvoering van scheepvaartverbindingen en recreatieve voorzieningen in het Ijsselmeer en langs de randmeren;
de zorg voor de peilbeheersing en de waterhuishouding in het Ijsselmeer en in de randmeren;
de studie van het hydrologische en waterhuishoudkundige regime van het voormalige Zuiderzeegebied;
het beheer en het onderhoud van de afsluitdijk.
De Meetkundige Dienst
De taak van deze dienst bestaat uit het verrichten van
landmeetkundige werkzaamheden ten behoeve van alle
diensten van de Rijkswaterstaat.
Deze dienst verschaft de kaarten ten behoeve van het
ontwerpen en het beheer van waterstaatswerken.
De dienst is tevens belast met de vervaardiging van
oever- en kustkaarten, de rivi^rkaart, de hoogtekaart
van Nederland en de beheerskaarten. Bij het maken van
deze kaarten wordt gebruik gemaakt van fotogrammetrie
(luchtkartering) onder toepassing van geautomatiseerde
methoden.
De dienst levert ten behoeve van andere rijkswaterstaatsdiensten met behulp van de computer vervaardigde
gegevens op het gebied van grondverzet, langdwarsprofielen en perspectieftekeningen.
De dienst is verder belast met de uitvoering van
waterpassingen en met het plaatsen van hoogtemerken
van het N.A.P. en de controle van peilschalen. Hij
zorgt bovendien voor het beheer en het op peil houden
van de landmeetkundige instrumenten van de Rijkswaterstaat.
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De Dienst Informatieverwerking
Deze dienst is gericht op het dienstbaar maken van de
automatisering aan de aktiviteiten van de
Rijkswaterstaat, door middel van de methodische
coordinatie van het wetenschappelijk onderzoek
terzake, de coordinatie van de informatieverwerking
alsmede de zorg voor het daarbij noodzakelijke
instrumentarium waarover de dienst beschikt.
Het Rijkswegenbouwlaboratorium
De taak van het laboratorium bestaat uit:
de keuring en het onderzoek van alle soorten
grondstoffen en mengsels, die in de wegen- en
waterbouw gebruikt worden;
het wetenschappelijke speurwerk op het gebied van
de materiaal-technologie;
-

het geven van adviezen (ook aan andere
overheidsdiensten);
het verrichten van stroefheids-, vlakheids- en
ande're metingen in wegverhardingen van rijkswegen
en op wegen van secundaire wegenplannen;
het formuleren en controleren van de eisen, die uit
een oogpunt van de verkeersveiligheid aan de
wegverharding moeten worden gesteld.

Het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater
(RX2A)
Het RIZA is belast met het wetenschappelijke en
practische onderzoek naar de hoedanigheid van de
oppervlaktewateren in Nederland, naar de mate waarin
deze kwaliteit wordt beinvloed door lozingen en
afvalstoffen en naar de wijze, waarop deze worden
beschermd tegen verontreiniging.

Het mstituut heeft contacten met en geeft adviezen
aan Rijkswaterstaatsdiensten, gemeenten, waterschappen
en industrieen over te stellen voorwaarden, die aan
vergunningen tot lozing van afvalwater door de
beheerder van de oppervlaktewateren kunnen worden
verbonden en over te treffen technische maatregelen
tot het tegengaan van waterverontreiniging.
Het RIZA maakt ontwerpen voor zuiveringsinstallaties.
Het Staatsvissershavenbedrijf
Het Staatsvissershavenbedrijf is gevestigd te IJmuiden, waar zich de grootste vissershaven van Nederland
bevindt.
De taak van het bedrijf bestaat uit:
a. het exploiteren van een afslag waar de vis in het
openbaar verkocht wordt;
b. het beheer en de exploitatie van de tot het bedrijf
behorende havens, gebouwen, terreinen, de watervoorzieningsinstallaties, de electriciteitswerken,
het droogdok en de sleephellingen.
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III DE DIREKTIE NOORDZEE IN DE RIJKSWATERSTAAT

A. Algemeen
De direktie Noordzae ward bij basluit van da minister
van V & W van 30 maart 1971

als direktie van Rijkswa-

terstaat ingesteld. De taak van de Rijkswaterstaat is
vastgelegd in hat Organiek Basluit Rijkswaterstaat
(KB van 14 jan»

1971, Stb.

42), an vindt deels zijn

grondslag in verschillende wettan an besluiten.

De

direktie Noordzee is belast met de behandeling van de
waterstaatsaangelegenheden op de Noordzee.
Daar de taak van de Rijkswaterstaat op de Noordzee in
het Organiek Besluit niet tot uiting komt, heeft de
direktie Noordzee haar eigen beleid in deze in de
volgende algemene doelstellingen samengebracht:
1. Het verkrijgen van een evenwichtige indexing van
de ruimte in, op en boven de zeebodem, op basis
van een integrals afweging van belangen.
2.

Een vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer in het zeegebied en in het bijzonder
Xangs de scheepvaartwegen, voorzover Nederland die
tot zijn verantwoordelijkheid rekent.

3. Het voorkomen en terugdringen van schadelijke
gevolgen van menselijk handelen voor het mariene
milieu, en voorzover daarmee samenhangend voor het
menselijk welzijn, op basis van afweging van alia
betrokken belangen.
4.

Het beoordelen en zonodig ontwerpen,

tot stand

brengen en in stand houden van werken in zee.

5.

Het verlenen van dienstan inzake Noordzee-aangelegenheden.
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Op grond van deze doelstellingen kunnen de taken van
de direktie Noordzee als volgt worden omschreven:
-

De aanleg, het beheer en het onderhoud van werken
ten behoeve van de waterkwaliteit, de bodemhuishouding en de scheepvaart.
Zoals bijv.: Euro- en Maageul.
Meetnet Noordzee.
Kunstmatige eilanden/platforms.
Landaanwinning.
Verwijdering obstakels (incl.
wrakken), die gevaar opleveren voor
de scheepvaart.
Meetpost Noordwijk.

-

Het verzamelen en uitwisselen van gegevens voor de
kennis van de toestand van het water en de bodem
en van het verkeer.
Zoals bijv.: Hydrologische metingen (golf, getij,
stroora).
Waterkwaliteitsmetingen.
Metingen bodemvariabiliteit.
Meting opbouw samenstelling bodem.
Detectie objecten op de bodem.
Lodingswerkzaamheden.
Documentatiebladensysteem.
Oceanografische en meteorologische
gegevensinwinning.
Onderzoek naar effecten dumping
afvalstoffen.
Registratie oliemeldingen.
Verkeerstellingen.
Het bevorderen en het doen van onderzoekingen
en proefnemingen ten behoeve van een veilige en
vlotte verkeersafwikkeling; het geven van adviezen terzake.
Zoals bijv.: Zeeverkeersonderzek, statistisch
beeld, vaarroutes en intensiteit
scheepvaart.
MATROS project.

-
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Onderzoek scheepsbewegingen/gedrag.
Nautische adviezen.
Adviseren t.b.v. nationale en Internationale aanwijzingen t.b.v. verkeersproblemen (verkeersscheidingsstelsels).
Havennaderingssystemen.
Onderzoeken relaties offshore-scheep
vaart.
Het bevorderen van het wetenschappelijke en
praktische onderzoek van de hoedanigheid van het
Noordzeewater en het bestuderen van de wijze waar
op deze kan worden beschermd tegen verontreiniging; het geven van adviezen over het daartoe te
voeren beleid.
Zoals bijv. : Waterkwaliteitsrnodellen.
Ecologische modellen.
Toxicologisch onderzoek.
Het (mede) voorbereiden van de door de Rijksoverheld te stellen regels verbandhoudende met de
taken genoemd in de voorgaande punten.
Zoals bijv.s Ruimtelijke planningwet WVO, WVZ,
Zeeverkeersgebieden.
Wet Bestrijding Ongevallen Noordzee.
Mijnwet.
Wet Bodemmaterialen Noordzee, Ontgrondingenwet.
Nationale en Internationale aanwijzingen t.b.v. verkeersafwikkeling
(IMCO).
Deelname Commissies, verdragen van
Oslo, Parijs, Bonn en Londen.

4b

De zorg voor de uitvoering en het toezicht op de
naleving van daarvoor in aanmerking komende
regels; het in verband hiermede verlenen van vergunningen en ontheffingen; de zorg voor de naleving van voorschriften, verbonden aan die vergunningen en ontheffingen, alsmede aan concessies op
het gebied van de waterstaat.
Zoals bijv. i.v.m.: Dampen en verbranden van chemische afvalstoffen.
Shorten baggerspecie.
Winning bodemmaterialen.
Proefbaggeren.
Pijpleidingen.
Offshore olie- en gaswinning.
De zorg voor de nakoming van verplichtingen op
waterstaatsgebied, die de Staat der Nederlanden
tegenover derden heeft aangedaan.
Zoals bijv. inzake: Onderhoud Euro-Maasgeul.
Openbare radioplaatsbepalingssystemen.
Inwinning en verspreiding
oceanografische en meteorologische gegevens t.b.v. o.a. de
geulgebonden vaart naar Eurogeul, De Deltawerken en het
KNMI.
Waterkwaliteit.
Rampenbestrijdingsorganisatie
t.b.v. afdoende bestrijding
van (dreigende) calamiteiten.
.B.

De taken bewakings- en kontrole-apparaat ten
aanzien van het zeeverkeersonderzoek, de nautische adviezen en de openbare radioplaatsbepalingssystemen zullen overgaan naar het per 1
januari 1980 ingestelde Directoraat-Generaal
Scheepvaart en Maritieme Zaken. Overleg over
het tijdstip van overgang is gaande.

B. Personeel
De directie bestaat uit. ± 140 medewerkars, verdeeld over 14 disciplines.
-

De gemiddelde leeftijd is 30-35 jaar.
Van het personeel heeft ± 40% een nautische opleiding.
Het bemannen van de Noordzee-schepen is uitbesteed
aan derden.
De centrale meldingspostf het Controle Centrum in
Hoek van Holland is continue bezet.

C. Materieel en apparatuur
Schepen: m.s. Smal Agt en m.s. Christiaan Brunings
(in eigendom; t.b.v. oliebestrijding en surveywerkzaamheden) m.s. Volans (in huurkoop; t.b.v.
survey- en boorwerkzaamheden) en m.s. Octans en
m.s. Holland (in charter; t.b.v. surveywerkzaamheden en waterkwaliteitsbemonstering en -onderzoek).
Daarnaast worden incidenteel schepen ingehuurd
-

(oliebestrijding, transporten).
Subbottom profiler: systeem om de ligging van
mariene pijpleidingen en de gelaagdheid van de

-

zeebodem te kunnen bepalen.
Side scan sonar: systeem voor het opsporen van
oneffenheden in de zeebodem (wrakken, pijpleidingen, megaribbels). Het is wellicht als kaarteringsmiddel te benutten.
Autocarta: systeem om automatisch diepte- en
plaatsbepalingsgegevens in te winnen en te verwerken tot lodingskaarten.
Geodoff- en Zenkovitchboor: apparatuur voor het
nemen van diepe grondmonsters.
iMeetsystemen op zee, aangebracht onder meer op
boorplatforms, verschaffen de nodige meteorologische gegevens.
T.b.v. de scheepvaart worden verschillende plaatsbepalingssystemen beheerd.
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De controle van meet- en plaatsbepalingssystemen
geschiedt in het Controle en Informatiecentrum te
-

Hoek van Holland.
Meetpost Noordwijk (voormalig Rem-eiland). Wint
meteorologische gegevens in en is geschikt voor
het doen van wetenschappelijk onderzoek.

-

Een vliegtuig (in charter) t.b.v. olieverkenningen
en inventarisatie in congestiegebieden van de
scheepvaart.

-

Helicopter (in charter) voor verzorging van de
meetposten op zee.

D. Het beheersgebied (zie bijlage 7)
Het beheersgebied omvat het Nederlands deel van het
Continentaal Plat (NCP) zoals dit in het Verdrag
inzake het Continentaal Plateau in 1958 tijdens de
eerste conferentie van de Verenigde Naties over het
zeerecht te Geneve is vastgesteld.
Nederland heeft met Engeland en de Bondsrepubliek
Duitsland verdragen afgesloten ter afbakening van de
wederzijdse gedeelten van het Continentaal Plat onder
de Noordzee.
Als landwaartse begrenzing van het beheersgbied wordt
aangehouden de "laagste laagwaterstand spring" minus
10 meter. Voor de landwaartse grenslijn voor het waterbeheer ligt deze grens op de hoogwaterlijn van de
Nederlandse kust.
Het beheersgebied heeft een oppervlakte van
±57.100 km^ (ca. tweemaal de oppervlakte van Nederland) .
Uit de ontstaansgeschiedenis van de begrenzing en de
aard en grootte van het beheersgebied komen een aantal verschillen ten opzichte van de regionale
directies naar voren.
- Het internationale karakter van de zee brengt regelmatig grensoverschrijdende activiteiten met
zich mee.
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De grote diversiteit van de belanghebbenden komt
tot uitdrukking in veelvuldig interdeparteraentaal
overleg.
De - historisch gezien - nog jonge interesse in de
Noordzee stuit op een beperkte kennis van de kenmerken en eigenschappen van de zee en haar bodem.
Het verkrijgen van informatie over het beheersgebied brengt vervoers- en communicatieproblemen
met zich mee, die alleen tegemoet kunnen worden
getreden door - naast het gebruik van schepen ook niet zeegebonden middelen als telacommunicatie
en vliegtuigen in te zetten. In dit verband lijkt
een onderstreping van de pure noodzaak tot het gebruik van deze dure vervoers- en conununicatiemiddelen gerechtvaardigd: het zijn de enige mogelijkheden het gebied toegankelijk te maken.
E. Belangrijke relaties en/of samenwerkingsverbanden
Het bestuur en beheer op de Noordzeef voorzover de
Nederlandse overheid hierbij is betrokken, is in zijn
geheel een rijkstaak; lagere publiekrechtelijke
organen (provincies, gemeenten, waterschappen e.d.)
zijn op enkele kleine delen van de territoriale zee
na, niet in het gebied aanwezig. Het bestuurlijk
overleg speelt zich daardoor voornamelijk binnen en
tussen de departementen a£. Aangezien de zee een
internationaal karakter draagt is internationaal
overleg inzake de totstandkoming en uitvoering van
regelingen eveneens noodzakelijk.
Mede door bovenstaande omstandigheden bestaat een relatief groot deel van de werkzaamheden voor de uitvoering van de taken uit intern en extern overleg.
Hieronder worden de instantres of overlegkaders
genoemd waarmee de belangrijkste relaties en samenwerkingsverbanden bestaan.
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Binnen Rijkswaterstaat
Hoofddirectie/ hoofdafdelingen A, N, R en F en de
afdelingen U, Z, 0 en P.
Directies: Benedenrivieren, Waterhuishouding en
Waterbeweging, Deltadienst, Meetkundige Dienst,
Dienst Verkeerskunde, Dienst Informatieverwerking,
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater,
Rijkswegenbouwlaboratorium, Direktie Sluizen en
Stuwen, Bruggen en kustdirecties.
Departementaal
Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritierae Zaken.
Posterijen, Telefonie en Telegrafie.
Koninklijke Nederlands Meteorologisch Instituut.
Directie Financieel Economische Zaken.
Interdepartementaal
Ministerie van Economische Zaken,
waaronder Directoraat Mijnwezen en Kolen
Staatstoezicht op de Mijnen
Rijksgeologische Dienst.
Ministerie van Volksgezondheid en Miliehygiene, *
waaronder Directoraat Generaal voor de Milieuhygiene.
Ministerie van Landbouw en Visserij,
waaronder Directie Visserijen
Ri jksinstituut voor Visserijonderzoek.
Ministerie van Defensie,
waaronder Koninklijke Luchtmacht
Koninklijke Marine met de Dienst der
Hydrografie.
Ministerie van Justitie,
waaronder de Rijkspolitie te water.
Ministerie van Financien.
Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Ministerie van Sociale Zaken.
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ministerie van Wetenschapsbeleid.

»J
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Lagere overheden
Provincie Zuid-Holland.
Provincie Noord-Holland.
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Provincie Zeeland.
Gemeente Rotterdam.
Gemeente Den Haag.
Verschillende kustgemeenten.
Derden
Instituut voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek (TNG).
Technisch Physische Dienst (TPD).
Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee (NIQZ).
Nederlands Maritiem Instituut (NMX).
Stichting Waterloopkundig Laboratorium.
Nederlands Centrum voor Oceanografische Gegevens
(NCOG).
Technische Hogeschool te Delft.
Olie^ gas en scheepvaartmaatschappijen.
Offshore Industrie.
Diverse aannemingsbedrijven.
Diverse scheepvaartmaatschappij en.
Koninklijke Nederlandse Redersvereniging.
Internationale Qverlegkaders
Intergovernmental Maritime Consultative Organization
(IMCO).
Verdrag van Oslo.
Verdrag van Bonn.
Verdrag van Londen.
Parijse Commissie.
Internationaal Council of Exploration of the Sea
(ICES).
Joint North Sea Wave Project e.a.

(JONSWAP e.a.).

te

Permanent International Association of Navigation

in

Congresses (PIANC).

ft
ft

Europese Gemeenschap (EG).
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RIJKSWATERSTAAT BUITENGAATS
Taak en werk van Directie Noordzeef Rijkswaterstaat
door ir. C. van der Burgt, hoofdingenieur-directeur,
directie Noordzee.
(Uit: Land en Water, 1977, 12).
Het lijkt me niet nodig het belang van de Noordzee
voor ons land te bewijzen. Zij is onze vriend en onze
vijand al naar gelang we denken aan onze grote havens
of aan de overstromingsramp van 1953. Vanuit deze
voortdurende relatie met de Noordzee is door onze
voorouders ons land opgebouwd tot een belangrijke
handelsnatie, die in onze Gouden Eeuw duizenden
schepen over alle wereldzeeen uitzond. Al hebben we
nu geen geweldige vloten meer, nog steeds bevaren
vele kleinere en grotere Nederlandse schepen de hele
wereld en bestaat er hier een - helaas wat verflauwde
- maritieme traditie.
Onze belangstelling voor de zee was steeds die van
een "vlaggestaat", waar het beginsel van de door Hugo
de Groot geintroduceerde vrije zee uitgangspunt was
bij elk internationaal contact. Was het niet ons
eerste belang dat onze handelsvloot overal onbelemmerd kon komen en aldus onze welvaart vergroten?
Als "kuststaat" aan de Noordzee waren we bepaald niet
moeilijk voor anderen: buiten de door alle landen
aanvaarde 3 mijls zone begon de voile zee en die was
vrij voor ieder.
Ook andere landen listen onder druk van de oppermachtige maritieme naties een onbelemmerde vaart
toe. Uitzonderingen op deze regel vormden bijvoorbeeld de Barbarijse Zeerovers en af en toe akties van
landen die tolrechten trachtten te heffen in nauwe
zeestraten zoals de Dardanellen of de Sont.
Een strafexpeditie van de marine loste dergelijke
verstoringen van de internationals orde doorgaans wel
afdoende op.
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In de laatste decennia komen wij nu plotseling over
de gehele wereld en zeker ook in de Noordzee voor
uitermate grote veranderingen te staan. Veranderingen
die uiteindelijk ook hebben geleid tot het oprichten
van de directie Noordzee van de Rijkswaterstaat.
De meest belangrijke aanleiding van deze veranderingen is zeker geweest, de razendsnelle ontwikkeling
van de offshore-mijnbouw. Vanzelfsprekend pleegde men
al vele jaren olie- en gaswinning midden in het water
van de baai van Maracaibo en in de Golf van Mexico,
maar elders was dat niet het geval.
Geologisch gezien bestond op verschillende plaatsen
in de wereldzeeen de mogelijkheid van olie- en gas-
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vondsten. Al spoedig kwam de bevestiging door grote
olie en gasvondsten in de Perzische Golf en later de
Noordzee.
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Mangaanknollen
De mogelijkheden tot winning 'strekten zich tot steeds
grotere diepten uit.
Zelfs werden mogelijkheden genoemd om ook de bodemvan de oceanen op duizenden meters diepte te exploiteren. De hier aanwezige mangaanknollen met hun
fantastische hoeveelheden mangaan maar ook van andere
meer zeldzame metalen zoals koper, nikkel en kobalt,
fascineren thans grote concerns uit de westelijke
wereld. Ook in Nederland bestaan er serieuze plannen
voor de winning van mangaanknollen.
De minder ontwikkelde en niet aan de zee grenzende
landen zagen deze ontwikkelingen vanzelfsprekend met
lede ogen aan. In het kader van de Verenigde Naties
brachten zij, na een initiatief van Malta, deze kwestie aan de orde, hetgeen resulteerde in de sedert
1973 aan de gang zijnde Derde zeerachtconferentie van
de Verenigde Naties.
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Zij werden gesteund door een aantal landen met grote
visconcentraties nabij hun kusten, die de vis door
Japanse en Russische fabrieksschepen maar ook door
vele andere vissersschepen zagen wegvangen.
De belangstelling voor het eigendom van de zeebodem
en de beschikkingsmacht over de zee en haar rijkdommen erboven nam hand over hand toe. Het laatste woord
over een bevredigende regeling van de verdeling van
dit "gemeenschappelijke erfdeel van de mensheid" is
zeker nog niet gesproken.
Nederland heeft zich tot dusver als maritieme natie
opgesteld. Elk voorstel dat ging in de richting van
uitbreiding van territoriale rechten door kuststaten
werd door onze vertegenwoordigers samen met die van
Engeland, Frankrijk en de Ver. Staten verworpen, maar
de toenemende invloed van ontwikkelingslanden gesteund door bijvoorbeeld IJsland laat weinig hoop van
het "Mare Liberum", de vrije zee van Hugo de Groot.
Nederland als kuststaat kende de Noordzee eigenlijk
maar heel oppervlakkig. Het Loodswezen verzorgde de
betonning bij de haventoegangen, het K.N.M.I. hield
zich met oceanografie bezig, ook op andere zeeen
overigens, en de Rijkswaterstaat bestudeerde een
aantal verschijnselen van de zee en de zeebodem in
het zuidelijk deel van de Noordzee. Aan deze toestand
is vrij abrupt een einde gebracht. De zeescheepvaart,
uitgevoerd met steeds grotere en steeds dieper stekende schepen, ontdekte grenzen aan haar groei in het
Nauw van Calais en bij het naderen van onze havens.
Hierdoor ontstond het besef dat de kuststaat de
verantwoordelijkheid moest nemen om de vaart met
steeds grotere schepen in het belang van de veiligheid en van de economie van de havens beperkingen op
te leggen. Dit was iets nieuws, want tot dusver waren
haventoegangen steeds verruimd. Het Noord-Hollandskanaal, het Noordzeekanaal, de Nieuwe Waterweg en
tenslotte de nieuwe havendammen van IJmuiden en Hoek
van Holland zijn hier allemaal voorbeelden van.
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Maar met het komen van steeds grotere tankers van
100.000 ton, 225.000 ton, 500.000 ton en zelfs
bijna 800.000 ton moest de Nederlandse overheid
zich gaan beraden over de te stellen grenzen.
Na eerst te hebben meegewerkt aan de bouw in voile
zee van de Euro- en Maasgeul om tankers in de
klasse van 225.000 ton te kunnen binnenlaten is
zij gaan studeren op de veilige vaart in de voile
zee, waarbij nieuwe begrippen zoals verkeersscheidingsstelsels en diepwaterroutes warden geintroduceerd. Als de Noordzee beperkingen stelt aan de
diepgang dan is het zinloos Rotterdam een haven
van 1 miljoen tons tankers te maken, zoals Le
Havre misschien gaat worden.
Het maken en het instandhouden van vaargeulen in
zee heeft de belangstelling van de overheid voor
de Noordzee tot ver buien de kustlijn stark vergroot. Ook de visserij ontdekte plotseling dat de
zeeen niet oneindig groot zijn. De steeds perfectere vangstmethodes leidden ertoe dat juist op dit
ogenblik de Noordzeevisserij in een zware crisis
is aangeland, doordat het kapitaal - de visstand zover is ingeteerd, dat de rente - de jaarlijkse
vangst - tot een catastrofaal laag peil dreigt te
dalen.
Opkomend milieubesef
Ook bij de verontreiniging van het zeewater bleken
plotseling bepaalde grenzen te worden benadard en
misschien zelfs overschreden. Het was in de overgangsperiode van hat opkomende milieubesef, dat
afvoerleidingen in Groningen en West-Brabant
warden aangelegd en dat de gemeente Den Haag haar
riolering in een lange leiding in zee liet uitmonden. Dit alias onder het motto:1' de zee is groot,
daarin vindt je van de verontreinigingen niets
meer terug".
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De achteruitgang van de zeehondenstand op de-Waddenzee, maar ook een milieuramp in de Minamatabaai
in Japan waar vele raensen stierven als gevolg van
een te hoog kwikgehalte in de geconsumeerde vis,
deed de ogen opengaan voor het belang van de handhaving van een goede kwaliteit van het zeewater.
Over het Noordzeewater is nog betrekkelijk weinig
bekend. Pas nu komen, dankzij intensief onderzoek
in alle omringende landen, de gegevens over de
waterkwaliteit op grote schaal beschikbaar. Er zal
nog heel veel studie moeten worden verricht over
de waterbeweging onder invloed van getij en wind,
over de chemische, fysische en biologische processen die in het zeewater plaatsvinden en over de
effecten die allerlei verontreinigingen op
plantaardig en dierlijk leven in zee zullen hebben. Zelfs is er sprake van indirecte effecten
door verstoring van verschillende kringlopen,vermindering van de koolzuurproduktie enz. , alle
uitermate moeilijk op te lessen problemen.
Behalve olie en gas bevat de Noordzeebodem ook
grote zand- en grindvoorraden. De eerste worden al
gebruikt om in de zandbehoefte op het vasteland- te
voldoen. In de toekomst zal de Noordzeebodem
vrijwel de enige bron voor zandwinning van Westelijk Nederland vormen. Zeegrind is al veel gebruikt voor waterbouwkundige werken in het Deltagebied en de grote havendammen. Deze kwam van het
Engelse deel van het Continentale Plat. Op het
Nederlandse deel van het plat is tot dusver weinig
grind aangetoond. Zand- en grindwinning kunnen
gevolgen hebben voor de kust en ze kunnen het
mariene milieu verstoren. Hetzelfde geldt voor het
in zee storten van baggerspecie en dergelijke.
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Activiteiten op de Noordzae
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Tenslotte moat genoemd worden dat er in ons land
maar ook in andere landen zoals Belgie, EngeXand,
Frankrijk, V.S., Canada an Japan belangstelling
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bestaat om bepaalde activitaiten verwijderd van
hat vasteland op kunstmatige eilanden in zee te
doen plaatsvinden. Er zijn al plannen geopperd
voor de bouw van eilanden ten behoeve van industriaen, internationale vlieghavens, thermische en
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nucleaire centrales, diepzeehavens voor supertankers en veilige havens voor de aanvoer van vloeibaar aardgas of voor averijschepen, ja zelfs voor
het stichten van een windmolenpark voor electriciteitsopwekking. Op kleinere schaal zijn of worden
platforms in zee gebouwd voor het plaatsen van
navigatiahulpmiddelen, voor het doen van metingen
en wetenschappelijk onderzoek, voor meteorologische doeleinden, en voor zendstations ten
behoeve van de telecommunicatie. Hoe recent al
deze ontwikkelingen zijn blijkt wel uit het volgende overzicht:

J

de eerste routering ter zee - 1967
het graven van Euro- en Maasgeul - 1968
het rechtskracht verkrijgen van de regeling van
de vaart in geulen en de verkeersscheidingsstelsels - 1977 (nieuw zeeaanvaringsreglement)
de eerste geruchten over overbevissing 1950 a
1 960
-

de eerste duidelijke achteruitgang van de visvangst op de Noordzee - 1970

*B

in de Noordzee op grotere schaal - 1962
(titaandioxide)
de totstandkoming van het Oslo verdrag tegen
vervuiling van de Noordzee door het dumpen van
afvalstoffen ~ 1972
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de ratificatie door Nederland

1975
de eerste vergunning voor het dampen van afvalstoffen - 1972
de eerste verbrandingsschepen op de Noordzee 1970
de eerste exploratieboring in de Noordzee 1 962
de eerste gasvondst op het Nederlands Plat 1 968
begin van de gaswinning op het Nederlandse
Plat-1975.
De vele activiteiten op de Noordzee vereisen een
zekere coordinatie van overheidszijde. Het is met
het oog daarop dat de interdepartementale commissie voor Noordzee-aangelegenheden, de ICONA, is
ingesteld. In deze commissie hebben alle ministeries met uitzondering van Qntwikkelingshulp een
vertegenwoordiger afgevaardigd.
Rijkswaterstaat
Ook bij de Rijkswaterstaat bestond er al vele
jaren belangstelling voor de Noordzee.
In 1932 stelden de toenmalige Arrondissementsingenieurs van de Rijkswaterstaat te Rotterdam en
Hoorn de heren J.F. Schonfeld en J.H. van der
Burgt voor een zeegaand vaartuig "Oceaan" te huren
van de rederij Doeksen op Terschelling. Ir. Johan
van Veen was de degene die met de "Oceaan" in de
dertiger jaren onderzoek op zee ging doen. Hij was
vele jaren promotor van het Noordzee-onderzoek
door de Rijkswaterstaat.
Aan het eind van de zestiger jaren ging het toenmalige bouwbureau Havenmonden naast de bouw van
Europoort enkele taken ter zee vervullen die vervuld moesten worden.
Uit die tijd stammen o.a. de werken aan de Euroen Maasgeul, het begin van de oliebestrijding en
een eerste aanzet van het waterkwaliteitsbeheer en
de eerste contacten met de offshore-mijnbouw.

Een vrij groot aantal personeelsleden van- het bureau Havenmonden is na de oprichting in april 1971
bij de directie Noordzee van de Rijkswaterstaat in
dienst gekomen.
De nieuwe directie verzorgt het beheer over de
Euro- en Maasgeulen naar Rotterdam, van de twee
plaatsbepalingssystemen ten behoeve van de scheepvaart, de Holland Chain en de Frisian Islands
Chain en van verschillende bewakingssystemen gericht op de toestand van de zee en de kwaliteit
van het zeewater en de zeebodem.
Voorts een rampenbestrijdingsorganisatie, die tot
dusver vooral gericht was op de oliebestrijding.
In het bestuurlijke vlak liggen de uitvoering van
de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren ter zee,
de WVO, en later van de WVZ, de Wet Verontreini™
ging Zeewater.
Een eerste vereiste voor de uitvoering van dergelijke taken is kennis van het zeewater en de waterbeweging van de zeebodem en van het leven in
zee. Maar daarnaast ook kennis van alle mogelijke
menselijke activiteiten ter zee zoals de scheep-*
vaart, vooral van het scheepvaartverkeer, de visserij en de mijnbouw en tenslotte inzicht in de
interacties tussen de verschillende menselijke
activiteiten en het mariene milieu.
Een belangrijk deel van de activiteiten van de
directie Noordzee is dan ook gericht op het vergaren van kennis en het verkrijgen van inzicht, dus
op studie van de waterbeweging, o.a. in samenhang
van meteorologische verschijnselen, het onderzoek
van biologische en chemische verschijnselen, bodemonderzoek, onderzoek naar het scheepvaartverkeer enz. En dan komen de studies naar de gevolgen
van b.v. scheepvaartverkeer op de waterkwaliteit,
van de bodemligging in de geulen op het scheepvaartverkeer, van de offshore-mijnbouw op de onbelemmerde scheepvaart, van het ontlenen van
specie aan de bodem maar ook van het storten van
baggerspecie op het mariene milieu, om maar enkele
voorbeelden te noemen.
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Ondanks moderne hulpmiddelen zoals zeewaardig'e
schepen, helicopters, geavanceerde meetapparatuur
en goede radioverbindingen blijft het moeilijk om
een gebied tweemaal zo groot als ons land voldoende te kunnen overzien.
Dit is overigens een probleem waar niet alleen
wij, maar ook de omringende buurlanden en Canada
en de USA voortdurend mee worstelen.
Uitvoerend apparaat
De directie Noordzee komt steeds meer naar voren
als een uitvoerend apparaat van de Rijksoverheid
ter zee dat niet alleen voor het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat maar ook voor andere Ministeries belangrijke activiteiten ontplooit.
Het spreekt wel vanzelf dat deze activiteiten
dienen te geschieden in nauwe samenwerking met
anderen.
Zo is er een zeer nauwe samenwerking ontstaan met
een groot aantal wetenschappelijke instituten
zoals het Rijksinstituut voor Visserij-onderzoek,
het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee,
het Nederlands Maritiem Instituut, met verschillende instituten van TNO, het Nederlands Scheepvaartbouwkundig Proefstation en het Waterloopkundig Laboratorium, om de belangrijkste te
noemen.
Hetzelfde geldt ook voor een groot aantal overheidsinstellingen zowel in binnen- als buitenland. Hiertoe behoren verschillende directies
van de Rijkswaterstaat langs de kust, het directoraat-generaal van de Scheepvaart, het Loodswezen,
Hydrografie, de Rijksgeologische dienst en een
aantal Directoraten van de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid en Milieuhygiene,
Landbouw en Visserij, Economische Zaken, Defensie. Daarnaast zijn er voortdurende contacten met
vertegenwoordigers van andere landen, vooral van
de Noordzee-staten.

1
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De organisatie van de directie Noordzee is met het
oog op haar taken in de loop van enkele jaren toegegroeid naar 4 hoofdafdelingen waarbij duidelijke
parallellen zijn aan te geven met de organisatievormen bij onze zusterdirecties Benedenrivieren en
Bovenrivieren.
Naast een administratief juridische hoofdafdeling
RF zijn er drie technische hoofdafdelingen voor
scheepvaartzaken, voor waterbouwkundige werken en
voor water- en bodemzaken. In deze hoofdafdelingen
zijn een groot aantal (in feite 14) verschillende
disciplines in de staf opgenomen van civiel-

io

ingenieur tot bioloog en voorts velen die hebben
gevaren (40% van de 140 personeelsleden). En dat
is wel nodig om te bereiken dat de directie
Noordzee aansluiting vindt en houdt bij de vale en
veelsoortige instanties die zich met Noordzeewerk
bezighoudenc .
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Wat de toekomst brengen zal is nog verre van dui-
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delijk. Een ding staat vast en dat is, dat het
gebruik van de Noordzee steeds meer toeneemt.
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Naast andere overheidsinstellingen zal de directie
Noordzee in de komende jaren veel werk moeten verrichten om daaruit voortvloeiende problemen op de
Noordzee te helpen oplossen.
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DE HOOFDINGENISUR-DIRSKTEUR (HID)
De hoofdingenieur-dirskteur, oftewel HID, is hoofd van de
direktie en heeft derhalve de algemene leiding.
De HID is verantwoordelijk voor al het doen en laten van
de direktie Noordzee. Formeel gezien neerat hij alle beslissingen. Alle brieven die uitgaan worden dan ook ondertekend met: DE HOOFDINGENIEUR-DIREKTEUR. De direkteurgeneraal van de Rijkswaterstaat heeft de HID gemachtigd
tot het delegeren van zijn bevoegdheid om stukken af te
doen aan onder hem gestelde ambtenaren* Die stukken
worden dan loco-HID, oftewel l.HID getekend. De tekenbevoegdheid van medewerkers van de direktie Noordzee is in
een speciale delegatieregeling vastgelegd.
Bij de beleids- en besluitvorming wordt de HID ondersteund door het direktieteam (DT), waarvan de hoofden van
de hoofd- en stafafdelingen deel uitmaken.
De doelstelling van het DT betreft Tiet vormen en bewaken
van het RWS-beleid op de Noordzee. Het is de taak van het
DT ontwikkelingen t.a.v. het beheersgebied te volgen en
de activiteiten van de direktie daarop af te stemmen.
Van tijd tot tijd dient te worden nagegaan of het
gevoerde beleid heeft bijgedragen tot verwezenlijking van
de gestelde doelen.
Het direktieteam moet zorgen voor een goede in- en
externe coordinatie en communicatie om een doelmatige
beleids- en besluitvorming te bevorderen.
Het DT ondersteunt de HID ook bij de behandeling van
algemene beleidszaken in het beheersgebied op langere
termijn, ter voorbereiding van het beleid van de
direkteur-generaal van Rijkswaterstaat.
Als hoofd van de dienst is de HID voorzitter van de
dienstkommissie»
De HID Noordzee maakt ambtshalve deel uit van verschillende beleidsoverlegkaders binnen de Rijkswaterstaat.
Voorts is hij lid van diverse departementale, interdepartementele en nationale overleggroepen.

Als HID van de mternationaal getinte direktie Noordzee is
hij ook voorzitter/lid van nederlandse delegaties bij besprekingen die voortvloeien uit internationaal gesloten zeemiliauverdragen e.d.
Hij is thans voorzitter van de nederlandse sektie van PIANC
(zie biz.

).

De HID bekleedt periodiek de voorzittersfunktie bij bijeenkomsten inzake de internationale milieuwetgeving (Verdragen
van Oslo, Parijs en Bonn).
Voorts dient hij uit representatief oogpunt de direktie op,
•qua aard soras zeer uiteenlopende, bijeenkomsten te vertegenwoordigen.
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DIRBCTIESECRETARIAAT (DX)
Het directiesecretariaat is een stafafdeling die de nodige
administratieve ondersteuning geeft aan de HID, PIANC, ISTUBULO en de (hoofd)afdelingshoofden.
Elke hoofdafdeling heeft de beschikking over een "eigen" administratieve kracht van het secretariaat.
Die administratieve ondersteuning betreft bijv. het bijhouden van de agenda's, het bewaken van de voortgang van te behandelen brieven, het typen van korte brieven en memo's, het
aanleggen van dossiers, het maken van vergadermappen, het
regelen van buitenlandse dienstreizen en noem maar op*
Aan het hoofd van het directiesecretariaat staat de directiesecretaris*
Deze organiseert de directieteamvergaderingen en ondersteunt
de voorbereiding, vorming en uitvoering van het beleid van
de directie. Daarnaast werkt hij er aaji mee dat de binnengekomen post bij de juiste hoofdafdelingen terechtkomt, verricht hij allerhande redactioneel werk (bijvJ aan rapporten,
publicaties, brieven en lezingen) en verzorgt hij zowel binnen de directie als naar buiten de informatievoorziening,
mede in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
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Deze letters staan voor: permamente Internationale associatie voor scheepvaartkongressen. Het doel van deze Interna-
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tionale, technische en niet politiek gebonden organisatie is
het vergroten van de welvaart door het scheppen van optimale
kondities voor de scheepvaart (zowel op de binnenwateren als
op zee). Dit tracht PIANC o.a te bereiken door het verzamelen, bestuderen en publiceren van gegevens op scheepvaartgebied.
’De hoofdingenieur-direkteur van de direktie Noordzee is
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voorz.itter van de nederlandse sektie van de PIANC.
Het sekretariaat is organisatorisch bij de direktie Noordzee
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ISTUBULO
De Interdeparteraentale Stuurgroep Buitengaatse Lokaties
(ISTUBULO) verricht onder voorzitterschap van de DirekteurGeneraal van Rijkswaterstaat onderzoek naar de wenselijkheid
en modaliteiten van een buitengaatse lokatie voor de gekonsentreerde aan-/afvoer van gevaarlijke stoffen en voor eventuele andere gevaarlijke en/of hinderlijke aktiviteiten.
Be hoofdingenieur-directeur van de direktie Noordzee is benoemd- tot sekretaris van de ISTUBULO, zodat het sekretariaat
met de daarbij behorende personeelsbezetting bij de direktie
is ondergebracht.

STAFAFDELING PERSONEELSZAKEN (PX)
De doelstelling van de stafafdeling personeelszaken bij de
directie Noordzee is tweedelig.
1.

Voorbereiding en medewerking aan de totstandkoming van
het personeelsbeleid van de direktie Noordzee.

2.

Uitvoering van het personeelsbeheer en de personeelszorg.

be stafafdeling personeelszaken verkeert in een opbouwfase,
gezien het feit dat eerst per 1 april 1978 een full-time
personeelsfunctionaris in dienst kwam.
Thans wordt gewerkt aan de opzet en uitbouw van een aantal
systemen op personeelsgebied. Het betreft hier voornamelijk
systemen op het gebied van de personeelsadministratie en registratie zoals signaleringssystemen voor beoordelingen en
bevorderingen.
Dit laatste betreft overzichtslijsten waarop de voorgeschreven richtlijnen voor carrPreplanning voor technisch ambtenaren, administratieve ambtenaren en academici zijn
aangegeven. Voor die groepen waar deze richtlijnen nog
ontbreken, bijv. het nautisch geschoold personeel, wordt
voeling gehouden met de hoofddirectie van de waterstaat, om
ook hier tot een afgerond systeem te komen.
Met dit systeem is het mogelijk maandelijks de uit te voeren
mutaties te signaleren en - in overleg met de hoofden van de
(hoofd)afdelingen - geruime tijd van te voren voorstellen
naar de Hoofddirectie te doen uitgaan.
Voorts worden systemen als reis- en pensionkosten, periodieke keuringen RGD, verhuiskosten, studiefaciliteitenregelingen enz., op dusdanige wijze opgezet, dat tijdig de
nodige handelingen kunnen worden verricht.
Een goed functionerende personeelsadministratie (d.w.z. het
up-to-date zijn van alle personeeldsgegevens) dient als basis voor het doelmatig kunnen uitvoeren van de navolgende
taken:
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werving en selektie
personeelsbeoordelingen en de follow-up daarvan
functiebeschrijvingen
introductie nieuwe raedewerkers
opleiding en vorming
formatievoorstellen
individuele loopbaanbegeleiding
begeleiding stagiaires
het begeleiden van eventuele organisatieveranderingen*

-J
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HOOFDAFDELING BESTUURS- EN BEDRIJFSECONQMISCHE ZAKEN EN
REGIONALE ONTWIKKELING (RF)

P

Dezs hoofdafdeling behandelt alle onderwerpen van’

l

financiele, bestuurlijk/juridische en ruimtelijk aard en

I

omvat de interne dienst.

>

I
I

I
•

I
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Hiertoe is de hoofdafdeling onderverdeeld in de afdelingen:
a.
Bestuurs- en juridische zaken (RFR)
b.

Bedrijfseconomische zaken (RFB)

c.

Regionale ontwikkeling (RFO)

weergegeven.

q
ad a.

Taak RFR.
Oitvoering van wettenf zoals m.n. de Wet

-1
-i

verontreiniging Zeewater, t.a.v. bet verlenen van
ontheffingen voor bet lozen en verbranden van
afvalstoffen op zee.

I
I
I
I
I
i
i

{

d.
Interne zaken (RFI)
De taken van deze afdelingen worden hieronder in bet kort

.1

I
I

^
i
• 1

De ontwikkelingen op bet Continentals Plat vereisen
een sterke ontwikkeling van bet overheidsbeleid.
Van directie Noordzee wordt een grote initierende
inbreng verwacht bij de opzet van een nieuwe
wetgeving en andere nationals en Internationale
regelingen.

-

Beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering binnen de

-J

directie vanuit de bestuurlijke en juridische
gezichtshoek, en bet verrichten van bestuurlijke en

J

juridische werkzaamheden t.b.v. de uitvoering van de
beheerstaken van de directie.

I

j
i

I
I
I
i

f
■

ad b.

Taak RFB.

']
I

Het verkrijgen van geldmiddelen voor de uitvoering

—i

van de taken van de directie, alsmede het beheren en

!

. i

verantwoorden van die gelden.
Het verstrekken van adviezen op financieel gebied aan

_J

de hoofdafdelingen en het t.a.v. financiele aspecten

J

—

beoordelen van voorstellen voor uitvoering van werken
en studies en ontvangen prijsaanbiedingen en
offertes.

.1

Het verzorgen van planningsactiviteiten ten behoeve
van de hele directie.

—
i
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ad c.

Taak RFO
In interdepartementaal verband (ICONA) heeft de directie Noordze belangrijke taken opgelegd gekregen
ondar meer bij de voorbereiding tot een planmatig be
leid voor het Nederlands deal van het Continentaal
Plat.
Gezien de sterke toename van de activiteiten op de
Noordzee en mede gebaseerd op de groeiende rechtsmo-

. _

gelijkheden zullen visies ontwikkeld .moeten worden
t.a.v. een verantwoord planologisch belaid met betrekking tot de gebruiksvormen en mogelijkheden van
de zee en de zeebodem, mede te baseren op de natuurlijke waarden ervan.
Tevens is daze afdeling belast met een integratie in
het planologisch belaid van de RWS taken op zee, zo—
als ook daar zijn: de zorg voor het zeemilieu, de
toegangsgeulen tot de Nederlandse havens, de
verkeersafwikkeling op de Noordz’ee en de uitvoering
van werken in zee.

ad d.

Taak RFI
beheren van het archief
-

bibliotheek en documentatie
exploitatie van het voertuigenpark
type- en kopieer werkzaamheden

-

bedrijfshuisvesting
uitvoeren van bestellingen
verrichten van bodediensten.

HOOFDAFDELING
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HOOFDAFDELING ZEEVERKEERSZAKEN (SX)
De Noordzee is de drukst bevaren zee ter wereld. Daar
scheepsrampen, ontstaan door aanvaringen, strandingen of een
andere vorm van averij, voor de gehele zee en m.n. voor ons
land ernstige gevolgen kunnen hebben, is een systematische
aanpak van de verkeersproblemen dringend gewenst. Vooral nu
de scheepvaart - speciaal die van en naar de Nieuwe Waterweg
via de Eurogeul - zowel in aantal als in soort en oravang der
eenheden zo is toegenomen.
ffet is de taak van deze hoofdafdeling te zorgen voor een
optiraale afstemming van de scheepvaartwegen op de behoefte
van de scheepvaart. Ook de zorg voor de daarbij behorende
nautische hulpmiddelen zoals electronische plaatsbepaling en
adequate hydrometeoberichtgeving, valt hieronder. Het doel
van deze afstemming is het bevorderen van een veilige en
vlotte afwikkeling van het verkeer langs de betreffende
scheepvaartwegen. Daarnaast is deze hoofdafdeling belast met
het bestrijden van de gevolgen van ramp’en op zee.
Organisatorisch is de hoofdafdeling Zeeverkeerszaken
bnderverdeeld in een drietal afdelingen:
a.

Nautische zaken (SXP)

b.

Vlootzaken, Plaatsbepalingssytemen en Communicatie (SXV)

c.

Rampenbestrijding (SXO).

Hieronder wordt een beeld gegeven van het werk van deze
afdelingen.
ad a.

Nautische zaken (SXP)
Bij de waterstaatkundige aktiviteiten die de direktie
Noordzee ontplooit, spelen nautische aspekten vaak
een belangrijke rol. De afdeling Nautische Zaken is
belast met het behandelen van alle nautische
problemen die aan de direktie Noordzee worden
voorgelegd.
De afdeling kent drie onderafdelingen, nl.:
Zeeverkeersonderzoek, Nautische Adviezen en
Meetsystemen t.b.v. de scheepvaart.

=
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De onderafdeling Nautische Adviezen verzorgt de nautische inbrang bij het belaid t.a.v. ontheffingen;
maatregelen die verband houden met de scheepvaart
(zoals invoering van verkeersscheidingsstelsels);
exploitatievergunningen t.b.v. de mijnbouw; de vaart
met diepstekende schepen naar Nederlandse havens;
wrakopsporing; en bestrijding van kalamiteiten op de
Noordzee.
De onderafdeling Zeeverkeersonderzoek is belast met
het inwinnen en verwerken van gegevens over het
scheepvaartverkeer op de Noordzee,zodat inzicht
verkregen wordt in de vaarpatronen en de mogelijke
hinderrelaties met bijv. de offshore-mijnbouw.
Op grond hiervan kunnen adviezen gegeven worden
tob.v* een veilige en vlotte afwikkeling van het
scheepvaartverkeer.
De onderafdeling Meetsystemen t.b.v. de scheepvaart
zorgt voor een op de scheepvaart naar Europoort afgestemde presentatie van hydrometepgegevens. Deze gegevens zijn met name van belang voor diepstekende tankers die gebruik maken van de Euro- en Maasgpul.
Onderzoek wordt verricht ter optimalisering van deze

ad b.

Vlootzaken, communicatiemiddelen en plaatsbepalingssystemen (SXV).
Het beheersgebied van de direktie Noordzee is qua oppervlak bijna twee maal zo groot als Nederland. Om in
of boven het gebied te kunnen verkaren moet gebruik
gemaakt worden van schepen, vliegtuigen, helikopters
en platforms. Voor een optimaal gebruik van deze middelen is het noodzakelijk om dag en nacht goede communicatievoorzieningen te hebben. Tevens is het van
groot belang om voor het werk op zee over een goed
plaatsbepalingssysteem te kunnen beschikken.
De afdeling SXV van de directie is belast met de zorg
voor de schepen, het vliegtuig, het huren van helikopters, het in de lucht houden van plaatsbepalingssystemen voor de scheepvaart en het verzorgen van de
communicatiemiddelen.
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De onderafdeling Plaatsbepalingssystemen en Coirimunipt

catie zorgt voor beheer en onderhoud van de volgende
radioplaatsbepalingssystemen:

a

voor

*

plaatsbepaling van diepstekende

schepen van en naar Europoort en voor algemene nar:

vigable van de

internationale scheepvaart op het

zuidelijke deel van de Noordzee.

b.

n

isi§n_Islands_Chain voor navigable doeleinden
voor de visserij

1;]

en de inbernabionale scheepvaarb

op de Noordzee ben noorden van de waddeneilanden.

c.

Hifix_6 voor nauwkeurige plaabsbepaling op de
Noordzee b.b.v.

;

hydrografische opnamewerkzaamheden

i
en de uibvoering van onderhouds-werken in de vaargeulen.

Radioplaabsbepalingssysbemen vormen een belangrijke

P

L;

schakel bij de zorg voor een veilig verkeersverloop

i :

Wab bebrefb de communicabieiniddelen maakb de direcbie

L.

Noordzee gebruik van marifoon,

i i

lofoon,

[..j

ber zee.

semafoon,

belex,

radio,

belefoon, mobi-

belecopier en saballieb.

Heb berichbenverkeer raeb de wal geschiedb via heb
Conbrole en Informabie Cenbrum (C.I.C.)

1
! i

I.J

De onderafdeling C.I.C.

zorgb voor heb beheer van heb

24 uur per dag bemand C.I.C.
Heb C.I.C.
r-.

heb bedienen c.q.

bewaken van de radioplaabsbepa-

linssysbemen;
-

r

heefb bob baak:

heb fungeren als cenbrale meld- en informabieposb,
bijv.

voor de rampenbesbrijding;

heb regisbreren,

evb.

verwerken en doorzenden van

oceanografische en mebeorologische gegevens van de
Noordzee,

b.b.v.

de Sbormvloedwaarschuwingsdiensb,

de Oosberscheldewerken en de scheepvaarb.

r--i

P
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De onderafdeling Vlootzaken heeft de zorg voor de '
vijf schepen van de direktie, het vliegtuig en de inzet van helikopters.
De direktie Noordzee heeft drie eigen schepen, nl. de
Smal Agt, de Cristiaan Brunings en de Volans. De Holland en de Octans zijn gehuurd, net als het vliegtuig
PH-RWS. Regelmatig wordt aanvullende scheepscapaciteit gehuurd.
Ook is er een contract voor de inzet van helikopters.
ad c.-

(SXO).
De afdeling Rampenbestrijding kent de onderafdelingen
Operationele Zaken en Bestrijdingsmiddelen.
In de meeste gevallen beweeegt de rampenbestrijding
zich op het terrain van de detektie en bestrijding
van olieverontreinigingen op de Noordzee.
De oliebestrijding is vooral gericht op het voorkomen
vans
-

de vervuiling van stranden
schade aan de vogelstand

-

schade aan visgebieden
aantasting van havenwerken.

Naast de oliebestrijding vinden in het kader van de
Rampenbestrijding ook zoek- en eventueel bergingsakties plaats, zoals bijvoorbeeld in geval van overboord geslagen vaten of kontainers met schadelijke
chemicalien.
Voor de bestrijding van olie is met name het ms.
"Smal Agt" uitgerust. Dit schip heeft zowel veegarmen
om de olie van het zee-oppervlak op te vegen, als
sproei-armen om zgn. detergenten op de olievlek te
sproeien.
De andere schepen van de direktie Noordzee en ook een
aantal schepen van derden zijn enkel uitgerust met
sproei-armen voor toepassing van de dispergeermethode.
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De evolutie op het gebied van mechanische en chemische bestrijdingsmiddelen wordt op de voet gevolgd.
Ten behoeve van de rampenbestrijding is een rampenorganisatie opgezet, die kontinu paraat is om met het
speciaal daarvoor opgeleid personeel en het beschikbaar materiaal, rampen te kunnen bestijden. Essentiele onderdelen van de organisatie zijn een rampendraaiboek en een rampenklapper, waarin ook de samenwerkingsregels en bevoegdheden zijn vastgelegd.
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HOOFDAFDELING WATER EN BODEM {AX)
De hoofddoelstelling van deze hoofdafdeling kan als volgt
worden omschrsven:
Het bevorderen van het voorkomen en terugdringen van schadelijke gevolgen van menselijk handelen voor het mariene ecosysteem en - voorzover daarmee samenhangend - voor het menselijk welzijn, op basis van afweging van alle betrokken belangen.
Ter realisatie van de doelstelling is de hoofdafdeling Water
en Bodem onderverdeeld in vier afdelingen.
Afdeling beheer en kwaliteit water (AXA)
Deze afdeling stelt zich tot doel het mariene-milieu in
relatie tot menselijke aktiviteiten te beschermen v.w.b. de
waterkwaliteit.
De kwaliteit van het Noordzeewater is een zaak van voortdurende zorg, zowel op nationaal als op internationaal
niveau. Verontreiniging van de Noordzee vindt plaats door
lozing van afvalstoffen, afvoer van vervuild water van rivieren, scheepsongevallen, het lozen van afgewerkte olie,
het storten van baggerspecie, vaten met gevaarlijke stoffen
en dergelijk.
Landinwaarts langs de kust gerichte driftstromen verhinderen
vaak een voldoende verdunning van de verontreiniging en een
vlotte en natuurlijke afvoer.
Door AXA wordt een beleid voorbereid, getoetst en uitgevoerd, dat is gebaseerd op hygienische, technische, juridische en sociaal-ekonomische aspekten.
Voor de uitvoering van het beleid ter bescherming van het
mariene milieu staan een beperkt aantal middelen ter beschikking, zoals de Wet verontreiniging zeewater en de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren. Met deze wetten wordt
uitvoering gegeven aan internationaal in Verdragen overeengekomen afspraken. Aan de wetten wordt uitvoering gegeven
bij de behandeling van aanvragen voor ontheffing tot het lozen en verbranden van afvalstoffen op zee en bij de kontrole
van de in de verleende ontheffingen opgenomen voorwaarden.
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Afdeling Beheer en Kwaliteit Bodem (AXB)
Door het uitvoeren van bagger- en zuigwerk worden geulen
aangelegd en onderhouden ten behoeve van de scheepvaart en
andere belangen. Het bodemregime van de Noordzee is van invloed op het evenwicht van de Nederlandse kust.
Kennis van stromingen, slib- en zandverplaatsingen en
daardoor bodemveranderingen, gevolgen van ontgrondingen bijvoorbeeld de winplaatsen van grind en zand, e.d. - is
noodzakelijk om een duidelijk beeld te verkrijgen van de
samenhang van de kustprocessen met het Noordzeeregimeo
Evenzo is ook voor het funderen van (bouw)constructies
(o»a. rioolpersleidingen en pijpleidingen) een goede kennis
van het bodemrelief en de bodemsamenstelling en
-eigenschappen noodzakelijk. De bewegingen in de watermassaf
door de horizontale en verticale getijstromen en de zeegang
(golven en deining), zijn hierbij van invloed.
Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van het
belaid ten aanzien van de werking van bodemmaterialen worden
vergunningen verleend en aanwijzingen verstrektf vindt
onderzoek en overleg plaats en worden bijdragen aan de wetgeving geleverd.
Door toepassing van nationals wetgeving en nationaal en internationaal overleg, wordt gestreefd naar een beperking van
de verontreiniging van de zee en de zeebodem. Onderzoek
wordt verricht om een inzicht te verkrijgen in de morfologische en geologische gesteldheid van de zeebodem en de natuurlijke en kunstmatige veranderingen daarin.
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Afdeling Hydrologie (AXH)

n

! \

Voor een creatief beleid en effectief beheer inzake bet mariene milieu, dient men zich een zo goed mogelijk inzicht te
verschaffen in de complexe werking van het mariene ecosysteem, zoals zich dat op de Noordzee voordoet. Het geheel
moet worden benaderd als een dynamisch in evenwicht verkerend systeem van water, lucht, bodem en organismen, waarvan
de mens in velerlei opzichten een nuttig en/of aangenaam gebruik kan maken onder voorwaarden, dat dit evenwicht niet
w'e-zenlijk, d.w.z.

in zijn interne regelmechanismen of zelf-

regulaties, wordt aangetast.
r,T-

Daartoe zullen de belangrijkste processen die zich in dit

{i J *

ecosysteem voordoen, zo goed mogelijk moeten worden onderzocht d.w.z. dat zij:
1
zo goed mogelijk moeten worden geanalyseerd en gemeten;
resp.
5

zo goed mogelijk voor berekening toegankelijk moeten
worden gemaakt.

r

•

i
i.. J

Voor de berekening wordt tegenwoordig in toenemende mate gebruik gemaakt van mathematische modellen.
De afdeling Hydrologie meet o.a. de waterkwaliteit van de
Noordzee. Dit gebeurt door het nemen van monsters met het
ms. Holland.
Afdeling Studie en Adviezen (AXP)
Deze afdeling verzameld de noodzakelijke basiskennis van het
beheersgebied, zodat de algemene kwaliteit van het marienemilieu bewaakt kan worden.
Koordinatie en begeleiding van algemeen onderzoek naar de
kwaliteit en aard van het mariene milieu vormt een
belangrijk deel van de aktiviteiten van deze afdeling.
Er wordt onderzoek verricht (kodrdineren, initieren en begeleiden) naar de verschillende milieube'invloedende (menselijke) aktiviteiten, zoals lozen en verbranden van afvalstoffen, chemicalien en olieresten, voor wat betreft de gevolgen op korte en lange termijn.

I-
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HOOFDAFDELING TECHNISCHE ZAKEN (VT)
De taak van deze hoofdafdeling is het behartigen van de
technische aspecten van de waterstaatkundige belangen op het
Nederlandse deel van het Continentale Plat.
Binnen de hoofdafdeling zijn de verschillende taken
ondergebracht bij een viertal afdelingen.
Het meten met schepen wordt verzorgd door de afdeling Zeemetingen, de gegevensinwinning op vaste platforms door de afdeling Meetsystemen in Instrumentatie. Voor onderzoek en
studie, voor ontwerp van grote waterbouwkundige werken in
zee, en voor de uitvoering van het onderhoud bij de scheepvaartgeulen naar Europoort en de haven van IJmuiden is binnen de afdeling Werken de nodige specifieke kennis aanwezig. Een speciale afdeling remote sensing gaat na hoe de remote sensing-technieken bij RWS geoperationaliseerd kunnen
worden.
De afdeling Werken (VTT) is betrokken bij de voorbereiding,
het ontwerp en de uitvoering van werken in zee, waartoe tevens ondersteunende studies worden verricht. Tot de afdeling
behoort ook de centrale tekenkamer, waar alle tekenwerkzaamheden t.b.v. de direktie Noordzee worden uitgevoerd.
Een greep uit de aktiviteiten van de afdeling Werken:
-

Het verdiepen en aanpassen van de toeleidingsgeulen naar
Rotterdam (Euro-Maasgeul)
Het bewaken van vaardiepten van de geulen naar

Scheve-

ningen en IJmuiden.
Eventueel wordt onderhoudsbaggerwerk uitgevoerd.
Het verstrekken van adviezen voor de aanlanding van LNG,
het maken van eilanden in zee, landaanwinning langs de
kust, e.d.
Het minimaliseren van de kosten voor onderhoudsbaggerwerk wordt nagestreefd door het stimuleren van technische ontwikkelingen op het gebied van baggerwerk door
bestudering en eventuele regaling van sedimenttransporten en door een aktieve markt-ekonomische benadering.
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Er worden bijdragea geleverd om op een verantwoorde wijze ts voorzien in de behoefte aan zand, zowel voor de
Industrie, als voor ophoog-zand t.b.v. stadsuitbreidingen of aanleg van nieuwe wegen.
Het werk van de afdeling Zeeraetingen (VTT) ligt sterk op ’net
operationele vlak. Om enkele van de belangrijkste taken te
noemen:
het loden van de scheepvaartgeulen naar de haven van
Rotterdam;
—

het opnemen van het redegebied bij Hoek van Holland en
IJmuiden;
het detecteren van wrakken of obstakels en van debris,
restafval van de oliemaatschappijen achtergelaten bij
het zoeken van olie en gas;
controle op de gronddekking, de span e.d. bij pijpleidingen gelegd op het Nederlandse deel van het Continen—
tale Plat.

Om deze taak te kunnen uitvoeren staan verschillende methodieken ter beschikking en kan .gebruik gemaakt worden van een
uitgebreid bestand van zeer moderne instrumenten (autocarta,
side scan sonar, subbottomprofiler, remote controlled
vehicle).
De veelheid van ingwonnen gegevens is alleen dan op snelle
wijze te presenteren aan de gebruiker, als zoveel mogelijk
gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde apparatuur.
Deze snelle informatie-verstrekking is ook noodzakelijk om
tijdig te kunnen ingrijpen wanneer zich gevaarlijke situaties gaan voordoen voor scheepvaart of milieu.
De afdeling Meetsystemen en Instrumentatie (VTB) verzorgt de
bouw, het beheer en onderhoud van automatische meetsystemen
op platforms in de Noordzee.
Door middel van deze systemen worden meteorologische en
oceanografische gegevens ingewonnen die per radio- of telefoonverbinding naar het informatiecentreum in Hoek van Holland worden gezonden.
De platforms, waarop deze systemen staan, zijn veelal in beheer bij olie- en gasmaatschappijen.
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Vanuit het informatiecentrum worden deze gegevens gsdistribueerd naar bijvoorbeeld het

iu

de Stormvloedwaar-

schuwingsdienst en naar de dienst die voor werkbaarheidsvoorspellingen zorgt bij de bouw van de Oosterscheldewerken.

L

Voorts worden deze gegevens gebruikt ten behoeve van de

m

begeleiding van grote tankers in de toeleidingsgeul (Euro-

r~:

en Maasgeul) naar de haven van Rotterdam.
Om toe te passen systeemdelen in instrumenten eerst te kunnen beproeven onder gelijksoortige omstandigheden als waar
ze later onder moeten werken, is het voormalige REM-eiland
ingericht als onderzoeksfaciliteit.
De Meetpost Noordwijk (zoals het platform nu heet) is ingericht om onbemand te functioneren. De gegevens over de in-

r-:

strumenten en de op het platform opgestelde apparatuur worden verzonden naar het Informatie Centrum in het kantoor van
de directie Noordzee waar alles kan worden gevolgd en
vastgelegd. Daarnaast is het ook mogelijk om bemande
metingen uit te voeren op de Meetpost Noordwijk.
Afdeling Remote Sensing.
Remote Sensing (kontaktloos meten), is een meettechniek
waaraan reeds tientallen jaren onderzoek is besteed. Met behulp van geluidstrillingen of van elektromagnetische stralen
kunnen bepaalde fysische parameters op een afstand gemeten
worden. Sommige Remote Sensing technieken hebben reeds een

kJ

operationele toepassing gevonden zoals radar, sonar, echo-

r-

lood en side scan sonar voor afstandsmeting of topografische
doeleinden.

I ■

l.j

Als grootste potentials gebruiker van Remte Sensing technieken binnen de Rijkswaterstaat, onderzoekt de direktie
Noordzee vanuit de eigen meetbehoeften welke operationele
j !
I—i

n
n

n
n

remote sensing technieken beschikbaar zijn voor onmiddellijke toepassing.
Dit betreft momenteel remote sensing technieken t.a.v. de
projekten hydrologie, zeeverkeersonderzoek en verkenning van
olievervuiling.
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IV

ENKELE WETENSWAARDIGHEDEN OP HET GEBIED VAN
PERSONEELS ZAKEN.
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DE PERSONESLSFUNCTIONARIS BIJ EEN DIENST VAN DE
RIJKSWATERSTAAT
De personeelsfunctionaris bij een dienst van de
Rijkswaterstaat is als staffunctionaris toegevoegd en
rechtstreeks ondergeschikt aan het hoofd van de
dienst.
Algemeen
Adviseert het hoofd van de dienst ten aanzien van het
binnen de gestelde regels te voeren personeelsbeleid
en draagt zorg voor de uitvoering daarvan. Is bij de
behandeling van zaken op dit gebied aanwezig in de
vergadering van het directieteam.
Bestudeert regelingen en voorschriften en de consequenties daarvan voor het personeelsbeleid en voor
het personeel. Doet te dezer zake, alsmede in zake
waarvoor (nog) geen regels bestaan, suggesties en/of
voorstellen, zowel op eigen initiatief als desgevraagd.
Brengt zo nodig de administratieve procedures in
overeensteimning met nieuwe voorschriften.
Neemt met collega-personeelsfunctionarissen van andere diensten deel aan periodieke besprekingen betreffende personeelsaangelegenheden bij de afdeling
Personeel van de Hoofddirectie van de Waterstaat en
onderhoudt in de uitoefening van zijn functie
regelmatig contact met genoemde afdeling en met die
collega's.
Formatiezaken
Vormt zich een oordeel omtrent de doelmatigheid van
de bestaande personeelsformatie met betrekking tot
zowel de formatieplaatsen en de eraan verbonden
functieniveaus als de bezetting.
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Bespreekt met het hoofd van de dienst en de hoofden
der dienstonderdelen wenselijke formatiewijzigingen
voor de volgende jaren en in het bijzonder voor het
komende jaar (uitbreidingen, functiewijzigingen, vervallen van formatieplaatsen e.d.)» Beoordeelt in dit
kader de mogelijkheden tot verplaatsing van personeelsleden binnen de eigen dienst en doet suggesties
dienaangaande. Coordineert een en ander? geeft zijn
mening omtrent de noodzaak, de prioriteiten en de motiveringen, met als doel een evenwichtig functiepatroon en een bezetting waarin de onderlinge verhoudingen als juist ervaren kunnen worden.
Behandelt bevorderingsvoorstellen, neemt daartoe het
initiatief op overeenkomstige wijze als bovenvermeld
ten aanzien van formatiezaken.
Neemt deel aan de besprekingen van de formatievoorstellen onder leiding van het hoofd van dienst met
functionarissen van de afdeling Personeel van de
hoofddirectie en inspecteurs van het ministerie van
Binnenlandse Zaken, dan wel voert deze besprekingen
zelfstandigSignaleert ontwikkelingen in en verschaft gegevens
omtrent formatie, personeelsbestand, inhoud van
functies e.d. ten behoeve van de personeelsplanning
op langere termijn en ten behoeve van het completeren
en up to date houden van het functiebeschrijvingenbestand door de afdeling Personeel van de hoofddirectie.
A,3.

Werving, selectie, introductie
Adviseert inzake de urgentie van vervulling van vacatures. Stelt ontwerp-vacaturemeldingen of ontwerp-advertentieteksten op ter plaatsing in het vacatureblad
en/of in dag-f week- of vakbladen.
Maakt aan de hand van ingekomen soilicitaties een
eerste selectie uit gegadigden; wint nadere informaties in en pleegt overleg met de onderafdeling Personeelsvoorziening van de afdeling Personeel van de
hoofddirectie.

Roept de messt gerede candidaten op voor een persoonlijk onderhoud.
Voert de sollicitatiegesprekken, verstrekt inlichtingen omtrent functie-inhoud, salaris, eventuele
promotiemogelijkheden en overige arbeidsvoorwaarden
(pensioenvoorzieningen, vergoedingen voor onregelmatige of ploegendienst, reis- en pensionkosten, ver—
huiskosten e.d.).
Draagt de geselecteerde candidaten voor aan de betrokken chef.
Bemiddelt bij het zoeken naar of geeft tips betreffende pension/huisvesting ten behoeve van nieuwbe—
noemde of verplaatste ambtenaren; onderhoudt daartoe
contacten met huisvestingsbureaus van gemeenten of
andere instellingen.
Zorgt voor een introductie in de dienst voor nieuwe
personeelsleden. Wijst op ontwikkelingsmogelijkheden
(opleiding en vorming) door middel van zelfstudie
en/of het volgens van cursussen. Wijst hierbij ook op
de mogelijkheden tot studiefaciliteiten.
Gaat na of bij ziektegevallen (mede) oorzaak gevonden
kan worden in werkverhoudingen en/of -omstandigheden,
geeft blijk van belangstelling (b.v. bezoek), geeft
zonodig advies en assistentie bij problemen inzake de
ziektekostenregeling.
Opleiding en vorming
Signaleert in voorkomende gevallen individueel, categoraal en/of algemeen gebleken behoeften van functionarissen aan opleiding en vorining en adviseert om—
trent inhoud en vorm daarvan.
Geeft zijn mening ten aanzien van de evaluatie van
opleidings- en vormingsactiviteiten.
Verstrekt gegevens voor de selectie van candidaten
voor opleidingsactiviteiten en met betrekking tot de
begeleiding en beoordeling van cursisten.

Ontslag
Tracht door middel van exit-intervieuws op de hoogte
te komen van de beweegredenen tot onstslag op eigen
verzoek van ambtenaren en evenzo van het oordeel omtrent de dienst en zijn vertegenwoordigers zowel van
die ambtenaren als van hen die de dienst wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verlaten. Dit laatste enerzijds omdat de dienst daar wellicht zijn voordeel mee kan doen, anderzijds om zo
mogelijk te voorkomen dat eventueel bestaande frustraties na pensioenering blijven bestaan.
Adviseert of assisteert bij aanvragen tot verkrijgen
van pensioen (eventueel weduwen- en wezenpensioen),
schenkt aandacht aan het voorbereiden van personeelsleden op hun pensioentijd.
Georganiseerd overleg
Staat het hoofd van dienst terzijde in het overleg
met de dienstcommissie en treedt op als secretaris.
Staat vertegenwoordigers van ambtenarenoranisaties te
woord omtrent individuele gevallen.
Personeelsbeheer
Adviseert eveneens omtrent alle andere aangelegenheden op personeelsgebied die aan de orde komen zoals
het uitvoeren van overwork, onregelmatige dienst,
ploegendienst (dienstroosters), binding ten behoeve
van wacht-, waak en storingsdiensten.
Bespreekt met de daarvoor in aanmerking komende hoofden van dienstonderdelen de mogelikheden tot het
plaatsen van praktikanten en de aanwijzing van contactfunctionarissen, pleegt met deze laatsten overleg
ten aanzien van de door hen te verzorgen begeleiding
der praktikanten en houdt zich op de hoogte van de
voortgang.
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A.8.

Beoordeling, begeleiding
Regelt in overleg met de beoordelingsadviseur en met
inachtneming van diens planning de doelmatige toepassing van de methodische personeelsbeoordeling.
Ziet er op toe dat de beoordeling binnen de voorgeschreven termijnen overeenkomstig de voorschriften
worden afgewikkeld en dat de beoordelingsgesprekken
tussen chefs en beoordeelden op goede wijze hebben
plaats gehad.
Voigt de ontwikkeling van de ambtenaren in hun functie en in de verhoudingen met chef en collega's.
Steekt waar nodig of gewenst een helpende hand toe.
Ziet toe dat tijdig voor een eventuele aanstelling in
vaste dienst een personeelsbeoordeling omtrent de betrokkene tot stand komt die mede overwogen wordt voor
bedoelde aanstelling.
Is in gevallen van zeer goede beoordeling diligent
ten aanzien van de mogelijkheid van toekenning van
extra salarisancienniteit of van een gratificatie of
van plaatsing in een andere, hoger gewaardeerde functie.
Gaat in gevallen van minder goede of slechte
beoordeling samen met de betrokken chef de oorzaken
na die tot minder goede functievervulling hebben
kunnen leiden; overweegt te nemen maatregelen of
tracht middelen tot verbetering aan te geven, zoals
betere instructie, verplaatsing naar andere
werkomgeving e.d.
Pleegt in daartoe aanleiding gevende gevallen overleg
met de bedrijfsarts, de maatschappelijk werker of de
vertrouwensman/-vrouw van het personeelsfonds.
Verleent bemiddeling bij de inschakeling van deze
functionarissen.
Overlegt omtrent de wenselijkheid van of noodzaak tot
controle na ziekmelding van personeelsleden.
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Beoordeelt voorts zodanig de principiele juistheid
van voorgebrachte zaken, zoals motiveringen bij
voorstellen tot 'net verkrijgen/verhogen van (vaste)
(brom)fiets- en verblijfsvergoedingen, km-toewijzing
voor dienst- en prive-auto's, vergoeding van diensttelefoongesprekken, gedeclareerde reis-, verblijf-,
pension- en verhuiskosten.
A.9 o

Stafafdeling personeelszaken
Heeft ten behoeve van de assistentie in en de uitvoering en administratie van de werkzaamheden een aantal
medewerkers aan zich toegevoegd in de stafafdeling
personeelszakenc
Selecteert ontvangen opdrachten naar aard en
probleraatiek en verdeelt het werk tussen zichzelf en
zijn medewerkers, rekening houdend met hun
capaciteiten.
Maakt zijn medewerkers attent op onjuistheden en/of
onvolledigheden in de te behandelen stukken en instrueert hen inzake de afdoening ervan.
Houdt regelmatig voortgangscontrole op de in behandeXing zijnde aangelegenheden.
Controleert de werkuitvoering door zijn medewerkers,
inzonderheid met betrekking tot een juiste toepassing
van de richtlijnen en voorschriften, de vereiste volXedigheid en nauwkeurigheid.

A.10.

Personeelsadministratie
Ter illustratie volgen hierna voorbeelden van activiteiten waarin functionaris zich door zijn medewerkers
zal laten assisteren, dan wel die hij geheel of
gedeeltelijk door hen zal laten verzorgen.

85

-

-

Het concipieren van brieven/voorstellen betraffende
aanpassing van da formatie, indienstneming, aanstelling in ambtelijke dienst, bevordering, varplaatsing,
beeindiging dienstverband, toekenning extra salarisancienniteit, verlenen van gratificaties, disciplinaira maatregelen, keuren van langdurig zieken,
studiefaciliteiten, tegemoetkoming in reis-, pensionan verhuiskosten, overwork, onragelmatige dienst,
dienstroosters, binding wegens wacht-, waak- an
storingsdienst, verlenen van buitengewoon verlof,
vervullen van nevenbetrekking.
Het (doen) aanvragen/(doen) opgeven van mutaties in
de formatie, medische keuring, antecedentenonderzoek,
veiligheidsonderzoek, voorkeurswoning, geheimhoudingsverklaring, werknemersverklaring loonbelasting,
wijze van salarisbetaling, plaatsingsmogelijkheden
van praktikanten, ontheffing van verhuisplicht, langdurig zieken, ongevallen, herstelmeldingen, vermeldingen in Staatsalmanak, verlenging reis- en pensionkosten.
Het bijhouden van relevante personeelsgegevens en
mutaties op personeelskaarten, van formatieschema1s

.

van verlof- en ziektestaten.
Het verzorgen van de uitbetaling van reiskosten aan
sollicitanten, de afschrijving van niet in aanmerking
gekomen sollicitanten, de invulling van personalia op
de beoordelingsstaten, de verificatie van
gedeclareerde vergoadingen voor overwork, onregelmatige dienst, binding en reistijd/werktijd.
Het voorbereiden van de besprekingen omtrent de aanpassing van de formatie, de aflegging van eed of
belofte, de vergaderingen met de dienstcommissie.
Het verstrekken van inlichtingen aan de afdeling
Personeel van de Hoofddirectie van de Waterstaat, de
afdeling Comptabiliteit, chefs, personeelsleden.
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BEKNQPT OVERZICHT VAN PS RECHTSPQSITIE VAN DE NEDERLANDSE BURGERLIJKE RIJKSAMBTENAREN

B.1 Algemeen
a. In het algemeen kan worden gesteld, dat in Nederland
als ambtenaar wordt beschouwd ieder, die bij publiekrechtelijke beschikking is aangesteld om een - al dan
niet bezoldigde - functie in openbare dienst te vervullen.
Een algemene definitie van het begrip ambtenaar kent
het Nederlahdse recht niet. De verschillende wetten
en reglementen waarin op ambtenaren betrekking hebbende bepalingen voorkomen, bevatten elk hun eigen
begripsbepaling.
In verband met het feit, dat een zeer groot deel van
de Nederlandse ambtenaren onder de werking valt van
de Ambtenarenwet 1 929 (Wet van 1-2 december 1 929,
houdende regelen betreffende de rechtstoestand van
ambtenaren) is de in genoemde wet voorkomende_definitie van het begrip ambtenaar van veel belang.
Artikel 1, eerste lid van deze wet luidt als volgt:
"Ambtenaar in de zin van deze wet is hij, die is aangesteld in openbare dienst om hier te lande werkzaam
te zijn".
Door de, op doelmatigheidsoverwegingen’ berustende,
restrictie "om hier te lande werkzaam te zijn" vallen
de ambtenaren die niet zijn aangesteld om in Nederland werkzaam te zijn, zoals het personeel van de
Buitenlandse Dienst, buiten de wettelijke omschrijving. In het derde lid van artikel 1 Ambtenarenwet
1929 worden voorts - ten overvloede - diegenen uitgezonderd, wier dienstverband met de overheid berust
op een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

Artikal 2 van de wet geeft vervolgens sen opsomming
van verschillende groepen van personen die onder de
omschrijving van artikel 1, eerste lid, vallen, doch
die men buiten de werking van alle of sommige bepa-=
lingen van de wet wenst te houden (zoals de militaire
ambtenaren en de notarissen, wier rechtspositie wordt
geregeld in afzonderlijke wetten, de krachtens de
Grondwet of wet voor het leven aangestelde ambtenaren
- de leden van de rechterlijke macht en van de Algemene Rekenkamer

de leden van de Raad van State, de

ministers en de Commissarissen der Koningin in de
provincien).
b. Het hiernavolgende overzicht beperkt zich - tenzij
het tegendeel blijkt - tot een weergave van de regaling van de rechtspositie van de burgerlijke rijksambtenaren op wie de Ambtenarenwet 1929 in haar
geheel van toepassing is.
_B„2 Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden
De Grondwet bepaalt, dat de bezoldiging van de leden van
de Raad van State, van de Algemene Rekenkamer en van de
rechterlijke macht door de wet wordt geregeld en dat de.
bezoldiging van alle overige colleges en ambtenaren, die
uit 's Rijks kas worden betaald, door de Kroon wordt geregeld (bij algemene maatregel van bestuur).
Tevens bepaalt zij, dat de pensioenen van alle ambtenaren door de wet worden geregeld.
Voor het overige bevat de Grondwet geen bepalingen
omtrent de rechtspositie van de ambtenaren.
B.3 Ambtenarenwet 1929
a. Een groot deel van de Ambtenarenwet 1929 bevat bepalingen omtrent de rechtspraak in ambtenarenzaken.
Toepasselijkheid van deze wet houdt in, dat bezwaren
van een personeelslid tegen besluiten, handelingen of
weigeringen (om te besluiten of te handelen) ten
aanzien van hem als ambtenaar genomen enz., slechts
naar .voren kunnen worden gebracht voor de ambtenarenrechter, dit is een met administratieve rechtspraak
belast college.

-38-

De gang van zaken is in het algemeen de volgende.
De arabtenaar, die bezwaren heeft tegen een te zijnen
aanzien door een administratief orgaan genomen enz.
besluit, handeling of weigering (om te besluiten of
te handelen), dat naar zijn oordeel feitelijk of
rechtens in strijd is met een algemeen verbindend
voorschrift *) of dat is genomen, verricht of uitgesproken, terwijl het administratief orgaan kennelijk
van zijn bevoegdheid een ander gebruik heeft gemaakt
dan tot de doeleinden waarvoor de bevoegdheid is gegeven, kan tegen dat besluit (schriftelijk) binnen 30
dagen beroep instellen bij het bevoegde ambtenarengerecht, (er zijn in Nederland 10 ambtenarengerechten), tenzij tegen dat besluit administratief beroep
kan worden ingesteld. In het laatste geval is een
door de ambtenaar bij het ambtenarengerecht ingesteld
beroep niet ontvankelijk.
Krijgt de ambtenaar van het ambtenarengerecht of in
administratief beroep ongelijk, dan kan hij tegen de
uitspraak van het ambtenarengerecht of tegen het in
administratief beroep genomen besluit, beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep. Verder is de
Minister van Justitie bevoegd beroep in het belang
der wet in te stellen nadat de voor partijen geldende
beroepstermijn verstreken is.
Is het ambtenarengerecht van mening, dat het besluit
etc. waartegen beroep is ingesteld, niet in stand kan
blijven, dan verklaart het gerecht dit besluit enz.
nietig en bepaalt voor zover nodig, dat het administratief orgaan zal besluiten of doen, wat het ingevolge de wet besluiten of doen moet.
De ambtenarenrechter kan echter een nietigheid ook
voor gedekt verklaren.
*) De rechter vat het begrip algemeen verbindend
voorschrift ruim op en rekent daartoe ook de
algemene rechtsbeginselen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
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De uitspraken worden schriftelijk of mondeling gedaan. Binnen 3 dagen na de uitspraak zendt de griffier een afschrift daarvan aan de partijen.
Hij die beroep instelt,

is een recht van f.

(ambtenarengerecht) of f.
Beroep) verschuldigd,

7,50

15,—- (Centrale Raad van

tenzij hij onvermogend wordt

geacht. Deze bepaling geldt niet,

indien de partij

een administratief orgaan is.
De partij, die in het ongelijk is gestald, kan binnen
30 dagen na de uitspraak beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep.
Heeft de zaak haast, dan kan de ambtenaar aan de
voorzitter van het gerecht een beslissing bij voorraad (voorlopige beslissing) vragen.
van de voorzitter vervalt,

De beslissing

indien niet binnen 8 dagen

beroep bij het bevoegde ambtenarengerecht of de Centrale Raad van Beroep is ingesteld.
Ook is het mogelijk, dat de behandeling van het
geding in eerste aanleg versneld wordt.

Indien de

voorzitter van het gerecht na de voltooiing van de
schriftelijke behandeling en/of het voorbereidend
onderzoek van oordeel is, dat er voldoende grondslag
is verkregen voor een beslissing van het geschil, kan
hij bij met redenen omklede beschikking een uitspraak
doen.
Tegen de beschikking kan men binnen 30 dagen in verzet gaan bij het gerecht. Tenzij het gerecht het
verzet niet-ontvankelijk verklaart, vervalt daardoor
de beschikking en wordt de gewone behandeling van het
beroep hervat.
Indien het administratief orgaan aan een uitspraak
niet of niet volledig gevolg geeft, kan de ambtenaar
beroep indienen bij het gerecht, dat de zaak heeft
behandeld. Dit beroep most worden ingesteld binnen 6
maanden nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden.
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Word t het beroep gegrond bevonden, dan veroordeelt het
gerecht het orgaan tot vergoeding van een bij de uitspraak vast te stellen som.
leder van de partijen in een twistgeding kan, nadat
de in dat geding gewezen uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, herziening van die uitspraak verzoeken op grond, dat is gebleken van enige omstandigheid die bij de behandeling van het beroep aan het
gerecht niet bekend was en die op zichzelf of in verband met andere feiten of omstandigheden ernstige
twijfel doet ontstaan aan de juistheid van de uitspraak.
b. Voorts bevat de Ambtenarenwet 1929 bepalingen inzake
middelen tot bewaring en verwerkelijking van recht
(zoals inhouding, beslag en korting).
c. Tenslotte bevat de Ambtenarenwet 1929 ook bepalingen,
die op het materiele recht betrekking hebben.
Aan het bevoegd gezag der verschillende opehbare
lichamen (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) wordt nl. opgedragen verordeningen in het leven
te roepen, waarin de rechtspositie van de ambtenaren
is geregeld. De onderwerpen, die regaling moeten
vinden, zijn de volgende:
aanstelling;
schorsing;
-

ontslag;

-

bezoldiging;
wachtgeld (wanneer de functie wordt opgeheven);
diensttijden;

-

verlof en vakantie;
aanspraken ingeval van ziekte;
disciplinaire straffen;
administratief beroep voorzover dit mogelijk wordt
gemaakt;

-

de wijze waarop aan verenigingen van ambtenaren
gelegenheid wordt gegeven ten aanzien van de dezen
betreffende algemeen verbindende voorschriften
haar gevoelen te doen kennen?
overige rechten en verplichtingen.
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B.4 Algemeen Rijksambtenarenreglament
Dit reglement is het uitvloeisel van het hiervoren
(onder c) weergegeven voorsctirift van de Ambtenarenwet
1929, voor wat betreft (het merendeel van) de burgerlijke rijksambtenaren. Het reglement is vastgesteld door
het bevoegd gezag van het Rijk, dat wil zeggen de Kroon
(bij algemene maatregel van bestuur).
a.
Het Algemeen Rijksambtenarenreglement maakt
onderscheid' tussen aanstelling in vaste dienst en
aanstelling in tijdelijke dienst. Aanstelling in
tijdelijke dienst vindt plaats, indien hetzij de
betrokken persoon, hetzij de te vervullen
functie-aanstelling in vaste dienst (nog) niet
toelaat, b.v. omdat men wil nagaan of de aangestelde
persoon aan de te stellen eisen voldoet (proeftijd),
de aangestelde persoon nog niet-voldoet aan de eisen
die aan de functie zijn gesteld (diploma etc.), of
bij het geneeskundig onderzoek niet onvoorwaardelijk
is goedgekeurd, dan wel omdat de te vervullen functie
een tijdelijk karakter draagt of de indienstneming
plaatsvindt ter vervanging van een wegens ziekte of
uit anderen hoofde afwezige ambtenaar (in vaste
dienst). Een aanstelling in tijdelijke dienst
geschiedt voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.
De aanstelling in tijdelijke dienst wordt omgezet in
een aanstelling in vaste dienst, zodra de omstandigheid, die tot aanstelling in tijdelijke dienst
leidde, zich niet meer voordoet (tenzij tegen aanstelling in vaste dienst inmiddels andere bezwaren
zijn ontstaan).
Zoals uit het voorgaande al blijkt, wordt een aanstelling voorafgegaan door een geneeskundige keucing. Valt deze keuring voor de betrokkene ongunstig
uit, dan kan hij niettemin worden aangesteld indien
het dienstbelang zulks bepaaldelijk vordert of in
andere bijzondere gevallen.
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Ingeval van afkeuring of voorwaardelijke goedkeuring
wordt, Indian betrokkene zulks verzoekt, een herkeuring ingestald. Ook gaat aan da aanstalling een antecedentenondarzoek vooraf. Betreft hat een vertrouwensfunctie dan oravat hat antecedentenonderzoek made
een zgn. veiligheidsonderzoek. Voor da sollicitant,
die op grond van da uitkomstan van een ingestald vailigheidsondarzoek wordt afgewezen bestaat een beroepsmogelijkheid.
Da aanstalling van hogere ambtenaren in vaste dienst
geschiedt - in beginsel - door da Kroon; overigens
geschiedt aanstalling door vanwege da betrokken
minister,
Bevordering geschiedt door hat gezag dat bavoegd is
tot aanstalling in hogera rang. In beginsel is bevordering slechts mogelijk, indien aan da betrokkene
werkzaamhaden worden (zijn) opgbdragen, die toekenning van een hogere rang wettigen. Met dergelijka,
een hogere rang wettigende werkzaamhaden zal de
ambtenaar slechts worden belast, indien hij daarvoor
de nodige bekwaamheid en geschiktheid bezit. Zo nodig
zal hij gedurende enige tijd, voorafgaande aan een
eventuele bevordering, bij wijze van proef met de
hoger gewaardeerde taak worden belast.
Indien de ambtenaar tijdelijk de vervulling van een
ander ambt wordt opgedragen, kan hij tijdelijk worden
bevorderd.
Voorts bestaat de mogelijkheid van een buitengewone
bevordering wegens buitengewone toewijding of bijzonder loffelijke dienstverrichting.

I

Behoudens bij wege van disciplinaire straf kan de
ambtenaar worden geschorst:
1e. wanneer een strafrechtelijke vervolging terzake van misdrijf tegen hem is ingesteld;

2e» wanneer hem door het tot ontslagverlenihg bevoegde gezag het voornemen tot bestraffing met
onvoorwaardelijk ontslag is te kennen gegeven
of hem die straf is opgelegd;
3e. in andere gevallen, waarin schorsing naar het
oordeel van het bevoegde gezag door het belang
van de dienst wordt gevorderd.
Bovendien kan de ambtenaar,

in afwachting van een

definitieve schorsing, voorlopig worden geschorst.
II Be ambtenaar is van rechtswege geschorst, wanneer
hij krachtens wettelijke maatregel van zijn vrijheid is beroofd (tenzij de vrijheidsbeneming het
gevolg is van een maatregel, anders dan op grond
van de krankzinnigenwet, genomen in het belang van
de volksgezondheid).
De schorsing bedoeld onder I., 1e t/m 2e, geschiedt in beginsel- - door de betrokken minister, de voorlopige schorsing door een persoon of college, door
het tot schorsing bevoegde gezag aangewezen.
Gedurende de eerste zes weken van de schorsing kan d@
bezoldiging voor een derde gedeelte worden ingehouden; daarna kan verdere inhouding, tot het voile
bedrag van de bezoldiging, plaatsvinden.
Inhouding vindt echter niet plaats ingeval van
schorsing als bedoeld onder I., 3e. Ook mag niet in
alle gevallen van schorsing van rechtswege (II) tot
inhouding worden overgegaan, b.v. niet ingeval van
plaatsing in een krankzinnigengesticht.
De ingehouden bezoldiging kan alsnog geheel of
gedeeltelijk worden uitbetaald, indien de schorsing
niet wordt gevolgd door een onvoorwaardelijk strafontslag of een ontslag wegens onherroepelijk geworden
veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf. Het
niet ingehouden deel van de bezoldiging van de
geschorste ambtenaar kan aan anderen worden uitbetaald.
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c. Qntslag
I.

Behalve op
enkele gevallen, waarin de ambtenaar wordt geacht sen verzoek om ontslag te hebben ingediend)
en bij wege van disciplinaire straf, kan aan de
ambtenaar ontslag worden verleend:
1.

wegens opheffing van zijn betrekking en
wegens overtolligheid van personeel als
gevolg van reorganisatie van of vermindering
van de werkzaamheden bij het (onderdeel van
het) dienstvak waarbij hij werkzaam is. (Bij
dit ontslag dient, op straffe van nietigheid, een opzeggingstermijn van drie maanden
in acht te worden genomen.);

2.

bij verplaatsing van de dienst, het dienstvak of onderdeel daarvan, waarbij de ambtenaar werkzaam is, indien in redelijkheid van
hem niet kan worden verlangd, dat hij zich
naar de daaruit voor hem voortvloeiende verplaatsing zal voegen (tenzij hem andere
werkzaamheden kunnen worden opgedragen
waarvoor de door hem aangevoerde bezwaren
niet gelden);

3.

indien hij na buitengewoon verlof van lange
duur of non-activiteit naar het oordeel van
het bevoegd gezag niet in actieve dienst kan
worden hersteld;

4.

wegens het hebben van een zodanige politieke
gezindheid, dat geen voldoende waarborg aanwezig is, dat hij onder alle omstandigheden
zijn plicht zal doen;

