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1 . INLEIDING

1 . INLEIDING

In het afgelopen maand zijn in het kader van bet project Waterhuishouding enige notities verschenen die een bijdrage leveren
aan de rapportage van de werkgroep Doorstructurering Noord [1, 2,
3]*
Voorzover mij bekend wordt bier voor het eerst automatisering in
de noordelijke regio ter sprake gebracht, zij het zijdelings. Het
stuk dat nu voor

u

ligt is bedoeld als een bijdrage aan de ge-

dachtenvorming over dit onderwerp. Met name de inpassing van een
automatiseringskern in een gereorganiseerde directie Groningen
zal ter sprake gebracht worden.

2

ONTWIKKELINGEN
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2. ONTWIKKELINGEN BINNEN RIJKSWATERSTAAT.

In de westerse samenleving zien we een sterke tendens tot bet
automatiseren van allerlei taken op wetenschappelijk, technisch
en administratief gebied. De overheid heeft op dit gebied een
achterstand op bet bedrijfsleven ondanks bet feit dat zij binnen
haar apparaat de ontwikkeling stimuleert.
Ook binnen de Rijkswaterstaat vindt men een sterke tendens tot
automatisering van taken, gecoordineerd door de Dienst Informatieverwerking (DIV). Vond de ontwikkeling van de automatisering
aanvankelijk voornamelijk op technisch-wetenschappelijk gebied
plaats, de laatste jaren worden ook steeds meer administratieve
toepassingen geautomatiseerd. Een van de gevolgen van de toename
van bet aantal geautomatiseerde taken is dat de centrale RWScomputer al enige jaren overbelast is. In Visie 85 heeft de DIV
een filosofie voor de automatisering in de periode 1980-1985 geformuleerd. In hoofstuk 11 van [6] wordt gesteld dat "de maatschappelijke, sociale, economische en technologische ontwikkelingen bet noodzakelijk maken om in bet veld van de automatise¬
ring een verdergaande decentralisatie na te streven, waarbij wel
de samenhang van handelen dient te worden gewaarborgd". In dit
kader valt bet plaatsen van decentrale mini- en

micro-

computers, zoals bet AlS-systeem bij de afdelingen Bedrijfseconomische Zaken en VAX- en HP1000- computers bij adviserende en
metende diensten. Decentralisatie zal tevens de centrale computer
ontlasten. Naast de decentralisatie van computerfacaliteiten -die
moet worden gezien als distributie van computercapaciteit over
meerdere diensten- zijn er ook ontwikkelingen die op gang gezet
worden door de diensten zelf, ter bevrediging van specifiek
lokale behoeften. Men kan hierbij denken aan tekstverwerking,
boekbouding, berekeningen, procesbesturing en gegevensinwinning.
Deze ontwikkelingen worden binnen bet systemenjaarplan van de DIV
gecoordineerd, op grond van de adviezen van de Subcommissie
Advisering Automatiseringsprojecten (SAAP).

- In -

In het vervolg van dit stuk wil ik mij beperken tot de situatie
van de Meet- en Adviesdienst Delfzijl (MAD) in relatie tot de
directie Groningen en het district Kust en Zee (KZ) van de
directie Waterhuishouding en Waterbeweging.

2.1. HUIDIGE SITUATIE_.
De MAD doet metingen in de oostelijke Waddenzee en het EemsDollard estuarium, brengt op grond hiervan adviezen uit en doet
studie op waterloopkundig gebied. Wat betreft haar takenpakket is
de dienst nauw verwant met de studiediensten van KZ. Op vele gebieden, en zeker op het gebied van de automatisering is er regelmatig overleg om tot onderlinge afstemming te komen. Resultaat
hiervan is dat er bij de MAD en KZ gebruik gemaakt wordt van
dezelfde boordcomputers, dat voor het inwinnen en verwerken van
lodingsgegevens dezelfde programmatuur gebruikt wordt, dat de gegevens van peilschalen en golfboeien op dezelfde manier verwerkt
en opgeslagen worden en dat er dezelfde minicomputer met eenzelfde systeemconfiguratie (een HP1000) is opgesteld. Daarnaast
wordt ernaar gestreefd ook formatief een overeenstemmende opbouw
van de diensten te verkrijgen. Alle diensten bezitten een automatiseringskern (rekencentrum of computercentrum) met globaal
dezelfde taken (zie 3.3.).Bij de MAD is in de formatierapportage
1984 een computercentrum van drie personen opgenomen [4].
De MAD valt hierarchiek onder de directie Groningen. Wat de automatiseringsaktiviteiten betreft is er hoofdzakelijk samenwerking
op beleids- en administratief gebied, en wel met de Afdeling
Informatieverwerking (AIV) van de directie.

Bij de MAD is momenteel de volgende apparatuur in beheer:
- een minicomputer (HP1000) met randapparatuur, te weten numerieke en grafische terminals, een printer, een drumplotter, een
digitaliseertafel, een schijf- en een magneetbandeenheid
(totale kosten ca. f 300.000,—).

11 microcomputers -

- 11 minicomputer (HP9825's en een HP85) met randapparatuur,
plotters en een floppy-disc-eenheid (totale kosten in de orde
van f. 400.000, — ).
- een verbinding met de centrale RWS-computer met 5-terminals,
een regeldrukker en ponskaartlezer (gehuurd van Sperry-Univac).
- een processor voor het inwinnen en verwerken van golfgegevens
(kosten bij mij onbekend).

2.2. toekomstige_ontwikkeling_.
In het kader van de operaties Drieluik en Onderzoek/Advies Waterhuishouding heeft de structuurgroep Waterhuishouding een organisatie voorgesteld met naast de regionale diensten twee natte specialistische diensten: een dienst Binnenwateren (DBW/RIZA) en een
dienst Getijdewateren (DGW). De werkgroep DGW, ingesteld na de
werkzaamheden van de struktuurgroep, heeft binnen dit raamwerk
het idee uitgewerkt dat er naast een centrale vestiging van de
DGW twee decentrale vestigingen in respectievelijk het Delta- en
het Waddengebied moeten komen, de zogenaamde dependances Deltawateren en Wadden. De werkgroep Doorstrukturering Noord heeft
voorgesteld te komen tot de instelling van drie meetdiensten,
ressorterend onder de drie noordelijke regionale directies NoordHolland, Friesland en Groningen [2] .
Binnen de centrale vestiging van de DGW zal een afdeling Informatieverwerking (AIV) gevormd worden, waarschijnlijk bestaande uit
10 personen; de decentrale vestigingen krijgen beide automatiseringskernen van 4 personen. Aldus het voorstel van de subwerkgroep Operationele Zaken van de werkgroep Vorming DGW en
DBW/RIZA [5]

. De vorming van deze decentrale kern staat overi-

gens in het Noorden nog ter diskussie. In [2] wordt voorgesteld
het waterloopkundig gedeelte van de afdeling Operationele Zaken
(OZ) van de vestiging Wadden van DGW waaronder de AIV valt over
te hevelen naar de meetdienst van de drie regionale directies.
Binnen de meetdiensten zal dan de automatiseringskern onderdeel
zijn van de sectie scheepstechniek, werktuigkunde, instrumentatie
en computertechniek (SWIG). De kontakten van de DGW met de regio¬
nale directies betreffende automatiseringszaken zullen in deze

- opzet -
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opzet lopen via automatiseringskernen binnen de regionale directies. In de kernen is deskundigheid op technisch-wetenschappelijk
gebied geconcentreerd.
In het kader van de versterking van de regionale directie wordt
naast de Meetdienst gedacht aan de vorming van een afdeling met
als taak routinematige advieswerkzaamheden. De laatste afdeling
zal een intensief gebruik maken van de door de Meetdienst ingewonnen gegevens. Concreet betekent dit het medegebuik van de
minicomputer die in de toekomst alle gegevens zal bevatten die
door de Meetdienst automatisch zijn ingewonnen of die met de hand
(of anderszins) ingevoerd zijn ter verdere bewerking met computerprogramma's.
Ook de dependence Wadden van DGW zal toegang moeten hebben tot de
gegevens van de Meetdienst.
Gezien de taak van de minicomputer ligt het voor de hand deze bij
de Meetdienst te plaatsen. De taak van de mini wordt in paragraaf
3.2. nader beschreven.

Bij alle overwegingen moet niet vergeten worden dat in de toe¬
komst een toename van de automatiseringsaktiviteiten verwacht
moet worden, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen van de
laatste decennia. Deze visie wordt ook door de DIV onderschreven. Mede vandaar haar standpunt inzake de decentralisatie
van computerfaciliteiten [&].
Een van de meest nabije ontwikkelingen binnen RWS is de opzet van
een kustmeetnet voor de huidige KZ-vestigingen te Vlissingen,
Hellevoetsluis, Hoorn en de MAD te Delfzijl. In dit meetnet is
voor elke dienst een inwinpreprocessor voorzien, gekoppeld aan de
minicomputer van de betreffende dienst. De ontwikkeling van dit
kustmeetnet zal door KZ en de diensten gezamenlijk ter hand genomen worden. Het telemetrisch gedeelte van het net is in
Delfzijl reeds gerealiseerd; de golf- en windprocessoren zijn
hier al operationeel. De ontwikkelingstaak zal in de nieuwe organisatie door de AIV van DGW in samenwerking met de automatise¬
ringskernen van de Meetdiensten voortgezet worden.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de in 1990 te beheren

apparatuur -

apparatuur in vergelijking met de in de vorige paragraaf genoemde
in aantal en capaciteit zal zijn toegenomen. Naast een toename
van randapparaten meet met name gedacht worden aan de
inwinpreprocessor in het kustmeetnet. Bovendien verwacht ik de
inrichting van een lokaal netwerk voor de communicatie tussen
alle computers en processoren in de regio Groningen.

3. TAAKINHOUD
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3. TAAKINHOUD VAN EEN COMPUTERCENTRUM.

3.1

AUTOMATISERINGSWERKZAAMHEDEN IN HET ALGEMEEN.

De taken van een automatiseringsafdeling binnen een organisatie
kunnen grofweg opgesplitst worden in de elementen beleid, beheer,
ontwikkeling en productie. Dit is reeds eerder genoemd in de nota
"Bijdrage van de onderafdeling Onderzoek en Advies aan de
formatierapportage 1984" [4] .
Onder het beleid of management vallen zaken als de cobrdinatie
van automatiseringswerkzaamheden, het onderhouden van kontakten
met andere organisaties en het opleiden van medewerkers.
Bij beheer moet men denken aan het installeren, onderhouden en
beheren van programmatuur en bestanden, hulp aan gebruikers en
onderhoud van apparatuur.
Met ontwikkeling bedoelt men de ontwikkeling van programmasystemen, waarbij men de fasen systeemanalyse, systeemspecificatie, coderen en testen kan onderscheiden.
Onder productie verstaat men het treffen van maatregelen ten
behoeve van het vlotte gebruik van de programmatuur en appara¬
tuur.
De elementen beleid, beheer, ontwikkeling en productie kunnen
moeilijk los van elkaar gezien worden. De automatiseringsafdeling
signaleert een probleem of krijgt een probleem ter oplossing
aangedragen, analyseert dit, stelt oplossingen voor en ontwikkelt
zonodig hulpmiddelen, die vervolgens beheerd en onderhouden
moeten worden. De fasen in een dergelijk proces gaan geleidelijk
in elkaar over.

3.2. FUNKTIE

3.2. FUNKTIE VAN DE MICROCOMPUTER.

Een belangrijk deel van het takenpakket van de automatiseringskern van de toekomstige Meetdienst vloeit voort uit het gebruik van de decentrale minicomputer. De funkties van de HP1000
of zijn opvolger zijn de volgende:
1. Voorbewerking van ingewonnen gegevens. Hieronder verstaat men
handelingen als corrigeren, aanvullen, valideren en koppelen.
De gegevens kunnen afkcmstig zijn van
- metingen aan boord, (lodingen, stroommetingen, transportmetingen, milieumetingen)
- inwinprocessoren, die telemetrisch overgedragen gegevens van
meetstations in het Waddengebied verwerken (getij-, golf-,
wind-, waterkwaliteitsgegevens)
- meetstations met eigen opslagmedium (tijdelijke getijpalen,
stroommeters)
2. Verwerking van gegevens. Dit omvat presentatie, uitwerking,
opslag in bestanden en eenvoudige berekeningen. Het gaat hier
om gegevens afkcmstig van:
- het kwaliteitsmeetnet in de Dollard dat in samenwerking met
het Wasser- und schiffahrtsamt in Emden is opgezet
- stroommetingen
- de getijpreprocessor die in 1985 operationeel zal worden.
3. Overdracht van gegevens naar de centrale computer van RWS en
naar andere decentrale minicomputers. De overgedragen gegevens
worden opgeslagen in databases en zijn aldus toegankelijk voor
andere diensten, zoals DGW en de adviesafdelingen van andere
regionale directies. Op de centrale computer kunnen er daarna
zeker rekenintensieve modelberekeningen mee uitgevoerd worden.

3.3. WERKZAAMHEDEN
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3.3. WERKZAAMHEDEN VAN HET COMPUTERCEBTRUM.

In de formatierapportage 1984 is een automatiseringskern
voorgesteld onder de naam Computercentrum. In

[4] worden de

werkzaamheden van een dergelijk Computercentruin (CC) omschreven.
Vooruitlopend op de goedkeuring van de formatierapportage 1984 is
in augustus van dit jaar het CC als functionele eenheid ingesteld.
Ik zal in het vervolg van deze notitie de naam Computercentrum
gebruiken voor de automatiseringskern binnen de afdeling AX van
de directie Groningen.
De werkzaamheden van een Computercentrum binnen de metende en de
adviserende afdeling van AX zullen globaal de volgende zijn:
- de algemene cobrdinatie van automatiseringsaktiviteiten
- orientatie op en advies over automatiseringsmogelijkheden
(marktontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden)
- het adviseren over het beleid ten aanzien van automatiseringszaken binnen de beide afdelingen
- het fungeren als counterpart voor fabrikanten, de
AIV-Groningen, de AIV-DGW, de DIV en ander RWS-diensten
- het geven en doen geven van voorlichting en opleidingen op het
gebied van de informatica aan medewerkers van de afdelingen
- het ondersteunen van gebruikers, zowel op het gebied van het
gebruik van programmatuur als apparatuur
- het ontwikkelen of doen ontwikkelen van programmatuur, gericht
op de lokale problematiek
- het maken van schaduwen van het Operating System, programma's
en bestanden ("backup's")
- het bijhouden van het gebruik van de computers ("logging")
- het beheren en onderhouden van hulp- en toepassingsprogramma's,
de zogenaamde "utilities" en applicaties
- het onderhouden van het Operating System, zoals het installeren
van nieuwe releases en het oplossen van storingen
- de zorg voor de apparatuur, zoals het schoonmaken en de zorg
voor gebruikersartikelen

het

- het verzorgen van de software-kant bij aansluiting van (nieuwe)
randapparatuur, dit in samenwerking met de sectie Instrumentatie (vaststellen van de systeemconfiguratie, bouwen van
stuurprocedures)
- het koppelen van de bij de afdelingen aanwezige computers in
het geval van installeren van nieuwe computers of bij protokolwij zigingen
- het treffen van procedurele maatregelen ten behoeve van het
vlot verlopen van het productieproces (gebruik programmatuur en
apparatuur)
Het huidige beleid van het CC is er op gericht om het ontwikkelen
van toepassingsprogramma's zoveel mogelijk te laten verrichten
door medewerkers buiten het CC, bij voorkeur de toekomstige
gebruikers. Het CC heeft daar een cobrdinerende en ondersteunende
taak. Softwarehulpmiddelen, specifiek gericht op het gebruik en
beheer van de computers worden door het CC zelf ontwikkeld.
De taken van het huidige Computercentrum omvatten meer dan
beheerstaken. In het rapport van de werkgroep Doorstrukturering
Noord wordt aan de sectie Computertechniek alleen de beheerstaak
toegewezen.
Om het genoemde pakket van werkzaamheden te kunnen uitvoeren moet
binnen het Computercentrum informaticakennis op met name
technisch- wetenschappelijk gebied aanwezig zijn. Tevens moet beschikt kunnen worden over veel kennis van de architectuur van de
aanwezige machines en over ervaring met het gebruik van alle
apparatuur. Gezien de vereiste kennis moet uitgegaan worden van
een opleidingsniveau binnen het Computercentrum op zowel
HBO-niveau (beleid en ontwikkeling) als MBO-niveau (ontwikkeling,
beheer en productie)
Bij de bepaling van de personele omvang van het toekomstige
Computercentrum moet er rekening mee gehouden worden dat de
meeste werkzaamheden van het Computercentrum niet geheel (en
sommige zelfs geheel niet) ten dienste staan van de Meetdienst,
maar ook van de adviserende afdeling van de directie Groningen en
van DGW (zowel centraal als decentraal). Gelet hierop en gezien
de ervaring met het huidige Ccanputer cent rum zoals dat binnen de
MAD functioneert is naar mijn mening een Computercentrum van 3

medewerkers
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medewerkers het minimum.
Het getal 3 voor het Computercentrum hoeft niet in tegenspraak te
zijn met het rapport van de werkgroep Doorstrukturering Noord,
dat binnen de Meetdienst een Computercentrum van 2 personen voorstelt. Men kan zich een constructie voorstellen met 2 medewerkers
in de Meetdienst en een in de adviserende afdeling. Dit wordt bepleit in de notitie "Motivering getalssterkte Groningse Meet¬
dienst in 1990", hoofdstuk 9 [3]. Ik ga hier in het volgende
hoofdstuk nader op in.
Indien men zal proberen de taken van het Computercentrum zodanig
in te krimpen dat alleen de beheerstaken overblijven zal dit tot
gevolg hebben dat binnen andere secties van de Meetdienst
(bijvoorbeeld bij Meetvoorbereiding en Primaire Verwerking en bij
Grafische Verwerking) en binnen de adviserende afdeling een ongecobrdineerde groei van automatiseringsaktiviteiten plaatsvindt
met name op het gebied van programma-ontwikkeling. De ervaringen
binnen de MAD wijzen dit uit.

4. HET
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4. HET COMPUTERCENTRUM BINNEN DE HOPEDAFPELING AX .

4.1

®

VIER SCENARIO'S.

Bij de organisatorische inpassing van het Computercentrum in de
directie Groningen kan ik mij vier scenario's voorstellen:
1. het gehele Computercentrum als sectie binnen de
Meetdienst

®

2. het Computercentrum verdeeld over de Meetdienst en
de adviserende afdeling
3. het Computercentrum als een zelfstandige eenheid
naast de Meetdienst en de adviserende afdeling

®

4. het Computercentrum binnen een metende en advise¬
rende afdeling

Scenario 1 is gezien de rapportage van de werkgroep Doorstrukturering Noord niet haalbaar. Daar bestaat de sectie "Computertechniek" slechts uit 2 medewerkers. De constructie is naar mijn
mening ook ongelukkig aangezien het gevaar dreigt dat een
Computercentrum binnen de Meetdienst te sterk de nadruk zal
leggen op de ondersteuning van deze dienst ten koste van de advi¬
serende afdeling.

Scenario 2 is mijns inziens om organisatorische redenen af te
raden. Een sectie die zelf cobrdinerend moet optreden en taken
heeft binnen beide afdelingen moet bij voorkeur organisatorisch
een eenheid zijn. Dit temeer daar vele taken uitgeoefend worden
ten behoeve van beide afdelingen (zie ook paragraaf 3.3.).

Tussen de scenario's 3 en 4 bestaat vanuit het Computercentrum
gezien geen groot verschil. In beide scenario's kan het Computercentrum als eenheid functioneren, waarbinnen het werk flexibel
verdeeld kan worden.In beide kan het Computercentrum zijn
ondersteunende rol voor alle gebruikers spelen.

Ik

Ik geef echter de voorkeur aan scenario 4 omdat in een dergelijke
organisatie voorkoraen wordt dat er competentiekwesties ontstaan
ten opzichte van een Computercentruxn dat organiek verspreid is
over twee afdelingen.

4.2. PLAATS_VAN_VESTIGING_.

In alle scenario's ontstaat een extra probleen bij geografisch
gescheiden vestiging van de Meetdienst (of metende afdeling) en
de adviserende afdeling in Delfzijl en Groningen. Deze kwestie is
reeds eerder aangeroerd in de notitie "Voorstel tot het vestigen
van een afdeling "Watersystemen in Delfzijl"

[7].

De gegevensinwinning vindt hoofdzakelijk in Delfzijl plaats. De
meeste gegevens van de Meetdienst zullen in de minicomputer inge—
bracht en gecorrigeerd moeten worden (zie paragraaf 3.2.). Deze
gegevens zullen intensief gebruikt worden door de adviserende afdeling. Er zal een datacommunicatieverbinding gelegd moeten
worden van een van beide vestigingen naar de miniconputer en bij
beide vestigingen zullen terminals, een printer en misschien
zelfs een magneetbandeenheid geplaatst moeten worden. Dit brengt
veel extra kosten met zich mee.

Het Ccmputercentrum zal gevestigd moeten worden op de plaats waar
de minicomputer geplaatst wordt, hetgeen het ondersteunen van de
niet daar gevestigde afdeling sterk bemoeilijkt.
In verband met zijn functie ligt het het meest voor de hand om de
mimicomputer te plaatsen op de plek waar de gegevens van de meetnetten binnenkomen. In de huidige situatie is dat Delfzijl het is
organisatorisch en financieel niet gewenst dit te veranderen. Aan
de andere kant zal naar mijn verwachting het terminalgebruik bij
de adviserende afdeling intensiever zijn.
Resumerend wil ik stellen dat gescheiden vestiging kostenverhogend werkt, het goed funktioneren van het Computercentrum in de
weg staat en het efficient gebruik van de minicomputer bemoei¬
lijkt. Deze bezwaren pleiten voor een gemeenschappelijke vesti¬
ging van beide eenheden in Delfzijl, bij voorkeur onder de
paraplu van een afdeling.
4.3. RELATIE

4.3. KELATIE MET DE DEPENDANCE WADDEN.

Op dit moment is slecht te overzien of, en hoe de dependence
Wadden die near alle waarschijnlijkheid in Groningen gevestigd
wordt, de minicomputer zal gaan gebruiken. Er zijn wel plannen om
bij de regionale directies eigen minicomputers te plaatsen. De
dependence Wadden zou hier dan gebruik van kunnen maken.
De gegevensoverdracht tussen de Meetdienst en de dependance kan
dan plaatsvinden met behulp van magneetbanden of datacommunicatie.

5. CONCLUSIES -

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De oprichting van een sectie of afdeling Computercentrum binnen
AX als functionele eenheid is noodzakelijk.
Gezien de huidige en toekcmstige taken moet dit Computercentrum
bestaan uit 3 medewerkers.
Voor een efficient gebruik van de computerfaciliteiten en het
goed functioneren van het Computercentrum is het gewenst dat de
metende en de adviserende eenheid geografisch geconcentreerd gevestigd worden, bij voorkeur als een afdeling van AX.
Het Computercentrum kan als sectie binnen deze afdeling geplaatst
worden.
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