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Werkgroep Waterhuishouding

1. INLEIDING

Ten behoeve van de uitvoering van het project IIOperatie DrieluikIl is door de
Stuurgroep IJOperatie DrieluikIl in oktober 1982 een viertal werkgroepen samengesteld.
Onderhavig rapport geeft de bevindingen van de werkgroep "Waterhuishouding

ll

weer.
Voor de beschrijvingen van het project, de taakstelling van de werkgroepen e.d.,
wordt verwezen naar de projectbeschrijving dd. januari 1983.
De samenstelling van de werkgroep IIWaterhuishouding is als volgt:
ll

ir. D. Kooman (voorzitter), Deltadienst,
dr. J. Dronkers
,Deltadienst,
ir. G.J. Schiereck
Dir. Waterhuishouding en Waterbeweging,
drs. D.J. v.d. Bos
Dir. Noordzee,
P. v.d. Zwan
afd. Organisatie,
ing. R.G. de Neve
afd. Personeel,
P.M.A. Davis
, algemeen secretaris.
De werkgroep is acht maal bij elkaar geweest. Daarnaast waren er vele bilaterale
contacten.
De taak is zodanig geïnterpreteerd dat alleen de taken van de Rijkswaterstaat in
de getijdewateren en de stagnante meren zijn geïnventariseerd.
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2. AANPAK
De werkgroep heeft haar taak tweeledig opgevat. Naast het inventariseren van de
te verwachten taken in de periode 1982-1992, heeft het opstellen van een visie
met betrekking tot de gewenste ontwikkelingen in de waterhuishouding, zeker zoveel aandacht gekregen.
De visie-ontwikkeling leidt tot kwalitatieve conclusies. De inventarisatie tot
kwantitatieve via:
*

de taken die leiden tot adviesaanvragen;

*

de bij de advisering noodzakelijke kennisgebieden;

*

een schatting van de omvang van de adviesdiensten in personen en schepen.

Alvorens tot conclusies en aanbevelingen te geraken, heeft de werkgroep de onderscheiden kennisgebieden aan een sterkte/zwakte-analyse onderworpen. Tenslotte
heeft zij zich beziggehouden met de vraag hoe de Rijkswaterstaat zich zou moeten
opstellen bij de vraag hoe de samenwerking met externe instellingen gestructureerd zou moeten worden. Daarbij is het vraagstuk van wat wel en wat niet uitbesteed zou (moeten) kunnen worden niet uit de weg gegaan.
Waar in het rapport over Regionale Adviesdiensten en een Centrale Afdeling wordt
gesproken, betekent dit niet dat de werkgroep hiermee ook een organisatorische
indeling nastreeft. Deze termen zijn alleen gebruikt ten behoeve van de
leesbaarheid van dit rapport.
Met nadruk wordt hier vermeld, dat alle metingen behoudens operationele- en
milieumetingen waarbij scheepscapaciteit nodig is, in de kwantificering zijn
meegenomen. De vraag wie wat doet is, naar de mening van de werkgroep, meer een
efficiency-vraagstuk. Vanuit de Hoofddirectie wordt momenteel de kwestie meer
principeël aan de orde gesteld. De uitkomsten van deze discussie kunnen beter in
de volgende drieluikfase meegenomen worden.
In het hiernavolgende schema is de gevolgde werkwijze nog eens ordelijk op een
rijtje gezet.
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3. ONTWIKKELINGEN IN DE WATERHUISHOUDING
3.1. Begripsbepalingen
In de ontwerp-Wet op de Waterhuishouding is "waterhuishouding" als volgt
gedefinieerd: "De overheidszorg die zich richt op het op en in de bodem vrij
aanwezige water, met het oog op de daarbij betrokken belangen".
Volgens deze definitie is er pas sprake van "waterhuishouding" indien rijks- of
andere overheden zich met enige vorm van zorg over het water belasten. De invloed van het menselijk handelen op de natuurlijke processen zal veelal de oorzaak van de overheidszorg zijn. De zorg komt dan tot uitdrukking in regelend optreden en wel in twee betekenissen, nl.:
*

voorwaardenscheppend (bijv. voldoende water voor de scheepvaart door middel
van stuwing)

*

of
toezichthoudend (bijv. vergunningverlening tot lozing).

Dit regelend optreden wordt gevat onder de noemer van water(huishoudkundig)beheer.
In het verleden richtte de aandacht voor de waterhuishouding zich voornamelijk
op de kwantiteit, waarbij de belangen veiligheid, drinkwater, landbouw/veeteelt,
scheepvaart en energievoorziening de voornaamste input voor de belangenafweging
vormden.
Bij de Rijkswaterstaat deed het kwalitatieve aspect zijn intrede met de (zee)
zout/zoet-problematiek, hoofdzakelijk met betrekking tot de drinkwater- en land(tuin)bouwbelangen. Toename van de bevolking en industriële activiteit (RIZA opgericht 1920), gepaard gaande met grotere aandacht voor het milieu maakten dat
de kwaliteit geleidelijk een meer centrale plaats in de waterhuishouding heeft
gekregen. De kwantiteit is hierbij één van de middelen om de kwaliteit te beïnvloeden c.q. te beheersen.
Overheidszorg betreft dus zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het water en
wordt geëffectueerd door het beheren van het water.

Unr

0&07

rijkswaterstaat
project
operatie drieluik

Werkgroep Waterhuishouding

Waterbeheer is aldus het totaal aan activiteiten dat nodig is om de - in de eerste alinea bedoelde - overheidszorg effectief te doen plaatsvinden.
Waterbeheer is in feite een element van het milieubeheer. Dit laatste begrip omvat het beheer van onze totale leefomgeving.
Deze omgeving kan eventueel verdeeld gedacht worden in de componenten lucht, water en bodem.
Het luchtbeheer omvat alleen kwaliteitsbeheer, dat via wetten (luchtverontreiniging, geluidhinder e.d.) door de diverse overheden uitgeoefend wordt.
Waterbeheer omvat kwantiteits- en kwaliteitsbeheer en is eveneens via een aantal
wetten opgedragen aan diverse overheden. Bodembeheer kent ook een kwantiteits(Wet op de Ontgrondingen) en kwaliteits- (Wet op de Bodembescherming) aspect.

In schema:
milieubeheer

I
luchtbeheer

waterbeheer

bodembeheer

De begrippen waterbeheer en nat milieubeheer zijn dus identiek. Bij het waterbeheer oefenen diverse maatschappelijke belangen hun invloed uit. Het bekende
rijtje (zie o.a. concept-Nota Waterhuishouding) luidt ongeveer:
veiligheid, landbouw, visserij, industrie, drinkwater, scheepvaart, recreatie en
natuurbehoud.
(Natuurbehoud is dus "slechts" een belang bij het milieubeheer; deze begrippen
zijn niet identiek).
Waterbeheer zal dus betekenen: compromissen, afwegen, studeren etc.
Om de problemen die met de belangen (en de interactie daartussen) samenhangen
het hoofd te bieden, heeft de beheerder een aantal vakgebieden tot zijn
beschikking, zoals: economie, recht, management, proceskennis van het water en
waterbouw.
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De benodigde proceskennis omvat een aantal disciplines, grofweg te verdelen in
(hydro)fysica, (hydro)chemie en (hydro)biologie of eventueel nog grover in kennis van de dode natuur ("hydrofysica") en van de levende natuur ("(hydro)biochemie").
Vorenstaande geschematiseerd geeft het volgende beeld:
Maatschappelijke
belangen

energievoorziening)

/landbouvn N^^^

./

Elementen in Jrejt
waterbeheer

Het gebied dat door de werkgroep Waterhuishouding is bestreken omvat: de
(hydro)fysica en de overlappen van de fysica met chemie, biologie en
waterbouw. Tevens wordt door de werkgroep globaal ingegaan op een aantal
management-aspecten, met name waar deze de vorengenoemde raakvlakken
betreffen. Het begrip "hydrofysica" is hier geïntroduceerd, omdat dat een vlag
is die de lading van deze werkgroep beter dekt dan het woord "waterhuishouding",
dat immers algemeen gedefinieerd is als een vorm van overheidszorg.
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3.2. Rijkswaterstaat en het waterbeheer
De rol van de Rijkswaterstaat (via de minister van Verkeer en Waterstaat) in het
geheel betreft het directe beheer over de rijkswateren en het oppertoezicht over
het beheer door provincies, schappen en gemeenten. Rijkswaterstaat is aldus beheerder van de milieucomponent water.
(De rol van de Rijkswaterstaat in het grondbeheer laten we nu maar even buiten
beschouwing, hoewel die via b.v. kustverdediging weer naar voren komt).
De verantwoordelijkheid voor het beheer van de rijkswateren is een operationele
taak. In de huidige organisatie is deze taak ondergebracht bij de regionale directies (inclusief de rivierendirecties en de directie Noordzee).
Als taken van de regionale directies worden gezien:
(overgenomen uit "Raamwerk Toekomst Deltadienst")
*

het beheren van de waterstaatkundige infrastructuur en het toetsen van het
lokale beheer aan het landelijk beleid;

*

het mede op grond van lokale kennis vaststellen van het regionale beleid en
het verzorgen van een inbreng in de landelijke beleidsvorming. Hierbij wordt
een multidisciplinaire en beleidsanalytische benadering gevolgd;

*

het vervullen van een (regionale) voortrekkersrol (projectmanagement) bij het
voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van waterstaatkundige infrastructurele
werken en regelingen;

*

het inschakelen van specialisten - zowel voor advies als assistentie - voor
kwalitatief en/of kwantitatief grotere of bovenregionale projecten;

*

het toetsen en evalueren van het wettelijk kader.

Naast de operationele taak, heeft de Rijkswaterstaat een bestuurlijke taak die
tot uitdrukking komt in het (mede) opstellen van ontwerpwetten, regelingen
structuurschema's etc.
De specialistische kennis, nodig voor een goede taakvervulling, is geconcentreerd in de technisch-wetenschappelijke diensten.
Volgens de Bilderberg-II-besluiten dienen deze diensten te worden gezien als een
staf van hoogwaardig personeel met een groep medewerkers die gegevens toeleveren.
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De activiteiten van de technisch-wetenschappelijke diensten zijn te omschrijven
als "studie- en adviesactiviteiten". In dit kader wordt hieronder verstaan "Alle
activiteiten die op korte of lange termijn, direct of indirect, gericht zijn op
het voldoen aan de informatiebehoeften van de Hoofddirectie en de beheersdirecties, ter ondersteuning van een effectief bestuur en beheer op het gebied van de
waterhuishouding en waarvoor een deskundigheid is vereist, die boven die van de
beheersdirectie uitgaat".
Voor de proceskennis met betrekking tot het water beschikt de Rijkswaterstaat
over een aantal specialistische diensten. De directie Waterhuishouding en Waterbeweging (what's in a name) moet zorgen voor de nodige kennis op het gebied van
de hydrofysica, evenals de hoofdafdeling Waterloopkunde van de Deltadienst.
De chemische en de biologische kant van de proceskennis wordt verzorgd door het
RIZA en de hoofdafdeling MI van de Deltadienst.
Uit het schema op blz. 6 is af te leiden, dat er tussen alle drieluik
werkgroepen raakvlakken c.q. overlappen bestaan. In paragraaf 3.3 wordt ingegaan
op de overlap tussen de werkgroepen "Waterhuishouding" en "Milieu", terwijl in
paragraaf 3.4 de relatie met de werkgroep "Beheer en Onderhoud" wordt
beschreven.
Hoewel in paragraaf 3.4 impliciet ook de relatie met de werkgroep Waterbouw aan
de orde komt, is het toch goed daar iets dieper op in te gaan.
Het advieswerk in de waterbouwkundige sfeer betreft, naast het leveren van
randvoorwaarden, ook het berekenen van belastingen op constructies. Tevens
vormen het onderzoek naar de stabiliteit van loskorrelige constructies alsmede
ontgrondings- en aanzandingsproblemen, bronnen van adviesactiviteiten. Het
samenspel tussen verschillende kennisgebieden, als ook kennis van en ervaring
met het uitvoeren van schaalmodelonderzoek dat daarmee samenhangt, heeft binnen
de Rijkswaterstaat reeds geruime tijd gestalte gekregen. Dit dient in de
toekomst gehandhaafd te worden. In de kwantificering van de adviesbehoeften is
met deze activiteiten rekening gehouden.
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3.3. Relatie Hydrofysica en Hydrobiochemie
De werkgroep Waterhuishouding en de werkgroep Milieu bewegen zich beide op het
terrein van de proceskennis. Bij de beschrijving van de processen in het water
is het onderscheid tussen fysica, chemie en biologie vaak moeilijk te maken.
Bijvoorbeeld: de voedselketen in een estuarium is alleen geïntegreerd te beschrijven. Een gescheiden optrekken van de betrokken disciplines acht de werkgroep Waterhuishouding dan ook in principe ongewenst, hetgeen de reden is,dat de
werkgroep aandacht voor dit punt vraagt.
Argumenten voor een meer geïntegreerde aanpak van studie ten behoeve van het waterbeheer zijn o.a.:
*

De problemen die op de beheerder afkomen zijn complex en vragen om een integrale benadering van de beheerder. In de huidige situatie komen de adviezen
van de diverse disciplines gescheiden bij de beheerder binnen, ook in het geval van een projectmatige aanpak.
Het is dan aan de beheerder om de losse einden van die adviezen aan elkaar
te knopen. De vraag is of de regisseurscapaciteit van de beheerder daarvoor
voldoende is. Hierop zal in paragraaf 3.4 nader worden ingegaan.

*

Tegenover andere departementen die zich met het mileubeheer bezighouden is
een sterkere profilering gewenst. Als "aan de andere kant van de lijn" het
idee postvat dat- Rijkswaterstaat de zaak werkelijk integraal benadert, zal
men het waterbeheer (en-beleid) gemakkelijker daar laten.

*

In deze tijden van economische teruggang, wordt de druk op het waterbeheer
alleen maar groter. De wil om te zuiveren neemt duidelijk af (zowel bij de
industrie als bij de verantwoordelijke schappen). Dat betekent dat veel meer
kwantitatief inzicht moet bestaan over de gevolgen van lozingen op ecosystemen, opdat onderscheid gemaakt kan worden tussen wat nog wel kan en wat niet
meer gaat. Die grens is nu te vaag en de stelling dat een bepaalde lozing een
verslechtering, verarming etc. betekent, is niet meer voldoende.

*

De kwantitatieve ecosysteemkennis is de laatste jaren maar matig vooruitgegaan. Enige vooruitgang is geboekt bij instituten als RAND, WL, e.d.
Bij een instituut als het WL is duidelijk het streven naar integrale aanpak
zichtbaar. Dergelijke instituten richten zich op verdieping van kennis (min
of meer fundamenteel onderzoek, modelbouw).

*

De natte adviessector van Rijkswaterstaat (grofweg: Waterhuishouding en
Waterbeweging, RIZA, DDMI) beweegt zich tussen beheerders en onderzoekinstituten.
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De beheerder is gedwongen a l l e aspecten mee te nemen in z i j n beleid.
Onderzoekinstituten als WL en RAND proberen hier steeds meer op in te spelen
door een integrale aanpak van onderzoek en modelbouw.

Gezien in het l i c h t van deze ontwikkelingen, l i j k t een gescheiden optrekken van
de Rijkswaterstaat-adviesdiensten dan geen logische zaak:
Beheerder

/ f ^ i c a + bioche^N
(+ andere a s p e k t e n y \

Adviesdienst

Onderzoeksinstituut

De geïntegreerde aanpak komt in het studiewerk t o t uitdrukking in enerzijds de
ontwikkeling van waterbeheermodel 1 en waarin de f y s i s c h e - , chemische- en b i o l o g i sche processen in hun

onderlinge samenhang worden gesimuleerd en anderzijds

door het gecoördineerd verzamelen van gegevens. Integratie in het advieswerk betekent, dat in de adviezen de oorzaken en gevolgen van bovengenoemde processen
en hun onderlinge beïnvloeding worden verwoord.
Alvorens een meer geïntegreerde aanpak mogelijk i s , zullen de verschillende vakgebieden een beter begrip voor elkaar moeten k r i j g e n . Met name gaat het h i e r b i j
om de waterloopkunde en de milieukunde. Daarnaast kunnen organisatorische maatregelen dienstig z i j n , waarbij in principe twee varianten mogelijk z i j n , t . w . :
*

via structurering van het onderzoek- en advieswerk, b.v. door bundeling en
integratie van de kwalitatieve en kwantitatieve deskundigen in één organisatie-eenheid;

*

via een procesmatige benadering (de werkwijze), b.v. door een projectmatige
aanpak van het studie- en advieswerk.

Primair is echter te beschikken over specialisten die hun eigen vak beheersen en
die bovendien in staat z i j n in grote trekken mee te denken over andere specialismen en over de h o o f d l i j n van een project. Een bewust opgezet uitwisselingsprogramma in de vorm van cursussen, stages, discussies, etc. kan daarbij een
hulp z i j n . Dit is nu compleet afwezig binnen Rijkswaterstaat. Evenals een
doorstroming van kennis van onderzoekinstituten en centrale studieafdelingen
naar regionale studie- en adviesdiensten.
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3.4. Relatie met regionale directies
De aanwijzingen die de Directieraad heeft geformuleerd voor de gedragslijn
die binnen de operatie Drieluik dient te worden gevolgd, hebben voor een
deel betrekking op deze taakverdeling.
Het gaat cfan vooral om de in paragraaf 2.4. van 0R-T46 ("Overkoepelende
nota") verwoorde aanwijzingen (e) en (g), te weten:
(e) De noodzaak en het nut van projectsamenwerking tussen specialisten onder regie van de regionale directie (projectcoördinator of bouwheer);
(g) Het vasthouden aan de conclusies van de Bilderbergconferenties, met name voor wat betreft de principetaakverdeling waarbij de specialistische
buitendiensten zich richten op technischwetenschappelijk onderzoek
respectievelijk gespecialiseerde bouw, en de regionale directies in
principe alle overige taken uitvoeren.
Deze aanwijzingen behoeven in de praktijk nadere uitwerking. Daartoe dienen
we eerst te onderkennen, dat de onderzoekactiviteiten van de specialistische diensten in twee groepen uiteenvallen.
Enerzijds is te onderscheiden
onderzoek ten behoeve van projecten of activiteiten waarvoor de
beheersdirectie verantwoordelijk is, waarvoor termen gebruikt worden
als "projectgericht onderzoek", "direct onderzoek", "planprojecten",
"adviesgericht onderzoek", "advieswerk" e.d.
anderzijds onderkennen we
onderzoek, dat niet in de eerste plaats gericht is op beantwoording van
specifieke vragen van de beheerder, maar veeleer dient om de specialist
een algemene kennisbasis te verschaffen, waaruit hij naar behoefte kan
putten. Hiervoor zijn gangbare termen:
"algemeen onderzoek", "indirect onderzoek", "researchprojecten",
"speur- en ontwikkelingswerk" e.d.
In het navolgende zullen de termen "adviesgericht" versus "algemeen" onderzoek worden gehanteerd.
Dit onderscheid is vergelijkbaar met het onderscheid, dat het Waterloopkundig Laboratorium maakt tussen opdrachtgebonden werk en werk dat uit de
basissubsidie wordt bekostigd.
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Adviesgericht onderzoek
Hier dient de regionale directie als regisseur, opdrachtgever of projectcoördinator op te treden, conform bovengenoemde aanwijzing (e). De
beheerder stelt in deze rol een vraag aan de specialist;
gezamenlijk wordt de vraag uitgewerkt tot één of meer onderzoeksvoorstellen en door de specialist verder uitgewerkt tot een onderzoeksbeschrijving eventueel onderzoeksprojectbeschrijving.
De beheerder draagt in hoofdzaak de verantwoordelijkheid voor de overeenstemming tussen oorspronkelijke vraag en projectbeschrijving, voor
de afweging kosten/tijd versus nauwkeurigheid, voor de afweging nauwkeurigheid onderzoeksresultaten versus nauwkeurigheid/betrouwbaarheid
van andere gegevens etc.
De specialist daarentegen is in hoofdzaak verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten, anders gezegd voor de "wetenschappelijke gezondheid".
Kenmerkend is, dat de groepering van werkzaamheden en deskundigheden
bij beheerder en specialist volledig anders is georganiseerd.
De specialist onderscheidt vakgebieden of disciplines, de beheerder taken of activiteitengroepen.
Voorbeelden van het eerste zijn: windgolven, stromen, transportverschijnselen, morfologie.
Voorbeelden van het tweede zijn: aanleg nat, onderhoud nat, beheer objecten, vergunning- of ontheffingverlening.
Een specialist uit één vakgebied kan zich met alle taken van de regie
bemoeien. Omgekeerd kan voor één activiteit inschakeling van alle specialismen nodig zijn.
Dit levert het beeld zoals is weergegeven in de inventarisatietabellen
in de bijlage 2.
Als het gaat om adviesgericht onderzoek ten behoeve van aanlegactiviteiten, bestaat doorgaans een projectorganisatie; dan zijn de onderzoeksactiviteiten relatief eenvoudig in te passen en te integreren.
Als het om beheersactiviteiten gaat, ontstaan nogal eens communicatiestoornissen tussen beheerder en specialist; oorzaak hiervan is vooral,
dat de beheerder zijn eigen taken te fragmentarisch aanvat. Wanneer hij
zijn activiteiten samenbrengt in een beleids- of beheersplan en daarbij
een meer beleidsanalytische benadering volgt, ontstaat ook een meer samenhangende formulering van zijn onderzoeksbehoefte.
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Beheersing van de beleidsanalytische benadering en de daarbij te hanteren technieken, is een zaak die bij de regionale directie gestimuleerd
moet worden. De groei van deze discipline binnen de regionale directies
is een proces, dat in de toekomst vruchten zal afwerpen voor de Rijkswaterstaat als geheel.
b.

Algemeen onderzoek
Hier heeft de regionale directie minder direct mee te maken.
Het gaat hier om onderzoek, dat erop gericht is de specialist te zijner
tijd in staat te stellen de vragen die de beheerder dan heeft, te kunnen beantwoorden.
Voor de regionale directie dient aannemelijk gemaakt te worden, dat de
resultaten van algemeen onderzoek inderdaad in deze richting leiden.
Het onder a. genoemde opstellen van beleidsplannen geeft overigens wel
sturing aan dit onderzoek, omdat daarin ook te verwoorden is, welke
toekomstige onderzoeksbehoeften er bestaan.

Conclusie
De adviesdienst dient aan de beheersdirecties inzicht te geven in de gevoerde strategie ten aanzien van adviesgericht en algemeen onderzoek. De
adviesdienst maakt geregeld een meerjarenplan waarin o.m. wordt aangegeven
hoe op de behoeften van de beheersdirecties wordt ingespeeld. Over dit
meerjarenplan wordt met de betrokken beheersdirecties overleg gevoerd.
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INVENTARISATIE TAKEN IN DE PERIODE 1982/1992

4.1.

Opdracht
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Ten aanzien van de taakinventarisatie luidt de opdracht aan de werkgroep:
"het inventariseren van reëel te verwachten taken, waarbij gedacht kan
worden aan een periode die zich uitstrekt tot omstreeks 1990, en waarbij
als basis kunnen dienen de in de directieplannen aangegeven activiteiten
en prioriteiten, zulks met inachtneming van budgettaire

mogelijkheden".

(0R-T46: "Overkoepelende nota").
4.2.

Beperkingen
In hoofdstuk 3 is aangegeven welke elementen een rol spelen bij de invulling van de taak die de Rijkswaterstaat heeft op het gebied van het
waterbeheer. De werkgroep Waterhuishouding heeft zich beperkt tot de
elementen hydrofysica en de overlappen daarvan met chemie, biologie en
waterbouw, voorzover deze relevant zijn bij de advisering in vraagstukken
die met waterbeheer samenhangen.
De werkgroep heeft zich verder beperkt tot het te beschouwen gebied:
Westerschelde, Oosterschel de, Noordzee, Waddenzee, Eems-Dollard, Benedenrivierengebied en de stagnante meren Grevelingen, Veerse Meer en Zoommeer.
Deze beperking is aangebracht, omdat:
-

een belangrijk deel van de drieluikproblematiek zich in deze gebieden
afspeelt;

-

de kennis, nodig voor de advisering in deze gebieden een pakket is met
andere zwaartepunten dan het kennispakket, dat nodig is voor de
advisering ten behoeve van zoete wateren waar de invloed van de zee
niet of nauwelijks aanwezig is.
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Bronnen
De gebruikte bronnen zijn de directieplannen van: Groningen, Friesland,
Zuiderzeewerken, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noordzee, Benedenrivieren,
Zeeland en Deltadienst.
Naast deze directieplannen, zijn andere bronnen waardevol geweest. Het gebruik van de diverse bronnen is echter verschillend geweest. Enerzijds
zijn die taken uit de regonale directieplannen gelicht die leiden tot adviesaanvragen op het terrein van de hydrofysica c a . , anderzijds volgen
uit het directieplan van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging, de
nota Nieuwe Adviesdienst Zeeland (NAZA) en het werk van de werkgroep Proces een aantal taken die als afgeleide worden beschouwd van de taken zoals
beschreven in de regionale directieplannen.
De regionale directieplannen zijn voor de werkgroep maatgevend geweest,
aangezien de adviesdiensten dienstverlenende instanties zijn, die hun
niet-projectgebonden onderzoek afleiden uit tekortkomingen in hun kennis,
nodig voor de directe advisering. Het directieplan van de directie
Waterhuishouding en Waterbeweging is daarom ook meer als toets gebruikt
voor de bevindingen van de werkgroep dan als directe bron. Hetzelfde geldt
voor de NAZA-nota.

4.4.

Kennisgebieden
De werkgroep heeft een poging gedaan om aan te geven welke kennisgebieden
waarschijnlijk een rol spelen bij de advisering inzake de taken die voorzien worden. De hydrofysica, zoals die binnen de Rijkswaterstaat wordt
(zou moeten worden) bedreven, is onder te verdelen in de volgende
kennisgebieden:
-

windgolven

(WG)

-

stroom (+ waterstanden)

(Str)

-

transport opgeloste stoffen

- transport niet opgeloste stoffen

(Tr.n.o.s.)

-

morfologie (incl. aanzanding en erosie)

(Morf.)

-

hydrologie

(Hydrol.)

-

grond (water)mechanica

(G.M.)

-

overlap met chemie

(Ov.chemie)

-

overlap met biologie

(Ov.biologie)'

Een nadere precisering is gegeven in bijlage 1.

GVnr.2427
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Het maken van een onderscheid tussen verschillende kennisgebieden is
zinvol vanwege:
-

verschillen tussen de kenmerkende fysische processen;

-

verschillen in gegevensinwinning (meettechniek,-frequentie,
-dichtheid);

-

verschillen in wiskundige modellering.

De specifieke deskundigheid, die per kennisgebied is vereist, maakt dat in
de praktijk dezelfde persoon zelden op meer dan één of enkele
kennisgebieden adviseert, modellen ontwikkelt of onderzoek uitvoert.
4.5.

Taakindeling
De taken op hydrofysisch gebied, aanleiding gevend tot adviesaanvragen,
zijn regionaal bij elkaar gebracht en geclusterd volgens de hoofdgroepen:
I

Aanleg, Verbetering, Onderhoud.

II Beheer, Beleid, Bestuur.
De regionale indeling k l u s t e r t de directieplannen geografisch:
Noord

:Groningen, Friesland, Zuiderzeewerken, Noord-Holland

Noordzee

: Noordzee

NoordDeltagebied : Zuid-Holland, Benedenrivieren
ZuidDeltagebied

: Zeeland, Deltadienst (zowel getijwateren als stagnante meren)

De hoofdgroepen I en II zijn nader onderverdeeld in:
I

Aanleg, Verbetering, Onderhoud
Scheepvaartwegen
- Zeescheepvaartwegen (toeleidingsgeulen, geulen op zee etc.)
- Havens (incl. golfbrekers, aanslibbing e.d.)
- Bevaarbaarheid riviertakken (ook knelpunten, bochtafsnijdingen)
- Schutsluizen
- Schéepvaartkanalen
- Baggertechniek (baggerproces, s t a t i o n a i r zuigsysteem, MKO)
- Off-shore-problematiek (eilanden e.d.)

\/«*
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Waterkeringen
- (Zee)dijken
- Duinen en stranden (inel. paalrijen, strandhoofden etc.)
- Overige keringen (sluizen, gemalen).
Waterhuishouding
- Zoutbestrijding sluizen
- Peilbeheersing
- Specieberging (storten op zee, landlokaties-putten; Slufterplan;
slibproblematiek Hollandsen Diep)
- Kustuitbreiding (+ landaanwinning)
- Meetopstellingen (de bouw etc. daarvan)
- Evaluatie prognoses en gehanteerde modellen Deltawerken.
II Beheer, Beleid, Bestuur
- Algemeen bestuur (beroep- en bezwaarschriften, schadeadviezen, Wet
Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd, afstoten rijkstaken,
internationaal overleg)
- Inventarisatie waterstaatkundige toestand (d.w.z. het kennen van het
gebied en de daarin optredende verschijnselen)
- WVO/WVZ-zaken (vergunningen, ontheffingen, subsidies)
- Waterkwaliteitsplannen en I.M.P.
- Waterkwantiteitsplannen en PAWN
- Inrichtingsplannen (relatie met R.0.)
- Grondwaterhuishouding
- Bodemgebruik (Ontgrondingenwet, baggeren e.d.)
- Signaleren en opruimen verontreinigingen
- Bekkenbeheer (incl. bediening sluizen, SVK etc. in relatie met zout/
zoetproblematiek, ijsafvoer, peilbeheersing, etc.)
- Stormvloedwaarschuwingsdienst.
Het resultaat van de klustering van taken en het inschatten van de daarbij
relevante kennisgebieden is in de vorm van een kruisjeslijst opgenomen als
bijlage 2.
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Om een indruk te krijgen van de frequentie waarmee op een bepaald kennisgebied een beroep zal worden gedaan, zijn de kruisjes per regio opgeteld.
Deze wat dwaze activiteit gaat voorbij aan het feit dat de vereiste diepgang van de kennis, per advies nogal kan verschillen. Daar staat tegenover
dat de interesse vooral uitgaat naar eventuele grote verschillen in frequentie waarmee een beroep wordt gedaan op bepaalde deskundigheden, gezien
over de regio's. Daarom toch deze rekenkundige bewerking, die leidt tot
het volgende:

G.mech.

Overlap Overlap
chemie biologie
7(5)
9(5)
9(8)
10(8)

Aantal
items

WG

14(7)
19(9)

9(3)
9(2)

9(3)
5(3)

11(7)

Morf Hydrol
Tr
n.o.s
11(6) 8(3) KD
12(8) 9(4) 5(3)

Deltageb. 16(8)

7(2)

9(5)

11(7)

11(7) 10(4)

7(4)

9(2)

10(7)

9(7)

7(2)

11(5)

13(8)

12(7) 10(6)

5(4)

11(2)

12(8)

12(8)

Regio
Noordzee
Noord

Str.

Tr
o.s.
7(5)

9(3)
11(3)

NoordZuidDeltageb. 22(9)

De cijfers tussen () zijn de sommaties voor hoofdgroep II: Beheer, Beleid, Bestuur.
Het totaalbeeld overziende, zijn grote verschillen in inzet niet te bespeuren, behalve voor wat betreft hydrologie, waar de inzet omgekeerd
evenredig lijkt aan het regionale zoutgehalte. Duidelijk is dat hoofdgroep
I (Aanleg, Verbetering, Onderhoud), het grootste beroep zal doen op WG,
Str. en G.mech., de vanouds sterk realisatiegerichte deskundigheden. De
overlappen Hydrofysica:-Chemie en-Biologie worden vooral aangesproken door
de 3 B's: Beheer, Beleid, Bestuur. Bij de overige kennisgebieden zal de
vraag vanuit A.V.0. en B.B.B ongeveer even frequent zijn. Het denkwerk
over de toekomst, voorbereid en uitgevoerd binnen de 3 B's, doet een
beroep op alle kennisgebieden, met een duidelijk accent op de
overlapgebieden met Chemie en Biologie.
Deze conclusie -langs een geheel andere weg verkregen- onderschrijft het
gestelde'in hoofdstuk 3.

\/nm
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STERKTE/ZWAKTE-ANALYSE
Naast de constatering dat op de 9 kennisgebieden een beroep zal worden gedaan, is de vraag belangrijk, hoe goed deze kennisgebieden momenteel
binnen de Rijkswaterstaat ingevuld zijn. Daarom zijn de 9 kennisgebieden
aan een sterkte/zwakte-analyse onderworpen. Naast een aantal algemene
zaken worden hier hoofdzakelijk de conclusies van de analyse weergegeven.
Meer gedetailleerde beschouwingen zijn verwezen naar bijlage 3.
Bij beoordeling van de kwalitatieve invulling van de kennisgebieden 'spelen
een aantal deelaspecten een belangrijke rol. Heel globaal kunnen de volgende aspecten genoemd worden:
1. modelontwikkeling

basisonderzoek

2. praktische advisering

operationele voorspelling
voorspelling randvoorwaarden

3. uitvoering metingen
4. verwerking metingen
5. interpretatie en evaluatie metingen in relatie met 1 en 2.
De punten 1, 2 en 3 zijn per kennisgebied nader uitgewerkt (bijlage 3 ) .
Het geheel overziende, is het niet onredelijk te stellen dat de punten 4
en 5 op alle kennisgebieden knelpunten zijn. Vooral de verwerking van
meetresultaten is een zorgenkind. In het algemeen is de stelling gerechtvaardigd, dat doeltreffende automatiseringskennis, dat wil zeggen in
alle gelederen van het studie- en adviesveld, bevorderd moet worden. Het
hanteren van kleine computersystemen (minicomputers) dient gemeengoed te
worden, te meer daar de hanteerbaarheid van deze systemen aanmerkelijk
vriendelijker is dan die van de grote -centrale-systemen. Opleidingen van
beperkte omvang kunnen reeds verrassende resultaten te zien geven.
Overigens is het dan wel van belang de gegevensuitwisseling tussen de verschillende systemen, zowel grote als kleine, zodanig te organiseren dat
het voor studiedienstmedewerkers mogelijk is snel en probleemloos over
basisgegevens, nodig voor advisering, te beschikken.
Een ander algemeen knelpunt voor alle kennisgebieden is het gebrek aan
ervaren specialisten. Het duurt geruime tijd alvorens een onderzoeker, op
verantwoorde wijze, zelfstandig als adviseur kan optreden. Een deskundige
wordt niet alleen gemaakt door theoretische kennis; het verkrijgen van het
noodzakelijke inzicht in de materie is, voor wat betreft de technische
waterhuishoudkundige problemen, gekoppeld aan kennis omtrent het
prototype.
QVnr.2427
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Vooral de praktische ervaring maakt de theoretisch goed onderlegde
specialist tot een waardevol adviseur; het opdoen van deze ervaring is
echter een tijdrovende zaak. Globaal gesproken is een tijdsbestek van 6 a
8 jaar nodig om ervaren deskundigen te kweken. Het personeelsbeleid dient
erop gericht te zijn de voorwaarden te scheppen, die nodig zijn om deze
groei naar ervaren deskundigheid èn mogelijk èn aantrekkelijk te maken.
Het is mede bepalend voor het niveau van de deskundigheid van de
Rijkswaterstaat en voor de kwaliteit van de adviezen,
die worden verstrekt.
Verder verdient het aanbeveling specialisten te kweken die het veld van de
hydrofysica grotendeels of in zijn geheel overzien. De sturing van de adviessector binnen de Rijkswaterstaat is daarmee gediend.
Ten aanzien van de specifieke kennisgebieden is het volgende geconcludeerd, op basis van bijlage 3:
De kennisgebieden windgolven, stroom, morfologie en grondmechanica worden
kwalitatief redelijk afgedekt.
De kennis is echter te zeer geconcentreerd op enkele plaatsen. Regionale
spreiding dient ter hand genomen te worden. Voor het transport van opgeloste stoffen geldt hetzelfde. Op de Noordzee en voor de niet- conservatieve stoffen in het algemeen, bestaat een duidelijke kennisachterstand.
Ten aanzien van transport van niet-opgeloste stoffen, hydrologie,
verspreiding van opgeloste stoffen in grondwater en de overlap hydrofysica
-biologie, wordt geconstateerd, dat deze gebieden braak liggen.
Versterking is hier geboden.
Creatie van een brugfunctie tussen hydrofysica en biologie wordt als een
vereiste gezien.
Met betrekking tot de overlap hydrofysica-chemie bestaat de verwachting,
dat een sterke projectmatige samenwerking tussen fysici en chemici tot
goede resultaten moet kunnen leiden. De ervaringen met een projectmatige
aanpak op dit terrein zijn tot nu toe niet gunstig. Meer bevoegdheden voor
projectleiders zijn nodig om deze sterke samenwerking te garanderen.
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EXTERNE SAMENWERKING
Indien we als uitgangspunt hanteren dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk
is voor de Nederlandse waterhuishouding, dan is voor de taakuitvoering
kennis nodig. Enerzijds kennis van de actuele toestand van het water
(golfklimaat, afvoeren, bodemligging, kwaliteit, e t c ) , anderzijds van de
veranderingen, die optreden als gevolg van natuurlijke of kunstmatige
ingrepen.
De vraag komt dan naar voren in hoeverre de kennis zelf verworven moet
worden of, al of niet via uitbesteding, van anderen moet worden gekocht.
Eigen kennis dient aanwezig te zijn om:
a. de bestuurlijke taak gedegen te kunnen uitvoeren;
b. mogelijkheden te hebben om de relevantie van onderzoeken, de kwaliteit
en kosten van uitbesteden en het kopen van kennis te kunnen beoordelen;
c. op korte termijn te kunnen reageren op calamiteiten.
Het bovenstaande houdt in, dat bij Rijkswaterstaat zelf de nadruk gelegd
dient te worden op:
-

probleemgerichte metingen en het ontwikkelen van methoden hiervoor;

-

aanleggen van geautomatiseerde gegevensbestanden en het ontwikkelen van
verwerki ngsprogrammatuur;

-

het afregelen en toetsen van wiskundige modellen voor de simulatie en
voorspelling van de waterhuishoudkundige toestand;

-

het opleiden van deskundigen, zodanig, dat het niveau voldoende is om
met onderzoekinstituten gezamenlijk projecten uit te voeren.

Voor uitbesteding komen in aanmerking:
-

het uitvoeren van routinemetingen;

-

het verrichten van fundamenteel onderzoek (waaronder de ontwikkeling
van nieuwe meetinstrumenten), mits aan punt b voldaan is.

De huidige situatie is zo, dat veel uitbesteding plaatsvindt van basisonderzoek en van ontwikkeling van meetinstrumenten, zonder dat hieraan
inhoudelijk wordt bijgedragen door Rijkswaterstaat-medewerkers. Een
actievere inbreng van Rijkswaterstaat-medewerkers in het TOW-onderzoek zou
gestimuleerd moeten worden; ook zou de projectstructuur sterker
doorgevoerd moeten worden in het TOW-onderzoek. Hierbij zou de verhouding
Rijkswaterstaat-Waterloopkundig Laboratorium niet uitsluitend een
verhouding begeleider-uitvoerder dienen te zijn.
GVnr.2427
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Routinemetingen worden nagenoeg helemaal door Rijkswaterstaat in eigen beheer uitgevoerd. In feite is de inzet van Rijkswaterstaat momenteel vooral
gericht op taken waarvoor relatief weinig hoogwaardige deskundigheid is
vereist.
De praktijk-adviezen voor wat betreft de waterhuishouding behoeven niet
uitsluitend door de Rijkswaterstaatstudie- en -adviesdiensten te worden
gedaan.
Door concurrentie kan een verbetering van de kwaliteit worden bereikt.
Wel dient een bewaking van de kwaliteit en de uniformiteit plaats te vinden. Omgekeerd zouden ook de praktijkstudies, uitgevoerd door Rijkswaterstaatdiensten, aan een kwaliteitscontrole door onderzoekinstituten onderworpen moeten worden. De Rijkswaterstaatinbreng dient vooral geconcentreerd te worden op onderzoek, waarbij een sterke wisselwerking beleidadvisering noodzakelijk is, en op onderzoek dat bijdraagt aan de vergroting van de praktijkkennis.
Een deel van de praktijkadvisering kan door het WL gebeuren, waardoor tevens een sterkere betrokkenheid van het WL bij de' Rijksw'aterstaatpraktijk
plaatsvindt, hetgeen van het WL een meer waardevolle partner zal maken.
Eveneens wordt een betere positie van het WL bereikt voor wat betreft advisering in het buitenland. Bij deze advisering in het buitenland dienen
ook geregeld Rijkswaterstaatmedewerkers betrokken te worden, o.m. ter wille van blikverruiming en deskundigheidsvergroting van de betrokken medewerkers.
Vorenstaande is wellicht ook toepasbaar voor particuliere ingenieursbureaus. De mogelijkheden hiertoe zouden moeten worden nagegaan, met name
het betrekken van de bureaus bij het TOW en de praktijkadvisering van de
Rijkswaterstaat.
Voor de samenwerking met de meer fundamenteel gerichte instituten (TH's,
NIOZ, KNMI, MC, e t c ) , dient ruimte te blijven. De relatie met NIOZ en
KNMI is nu te vrijblijvend. Voor een meer effectieve inschakeling door de
Rijkswaterstaat is overleg op het niveau van overkoepelende organisaties
nodig. De specifieke deskundigheid van TH's en MC kan meer worden ingeschakeld bij gezamenlijke onderzoekprojecten.
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Het bovenstaande omvat een aantal gedachten, die bij de werkgroep leven.
Een rigoreuze invoering daarvan zou ingrijpende wijzigingen betekenen in
het takenpakket van de Rijkswaterstaat. Dit is noch de bedoeling van Drieluik, noch die van de werkgroep. Ze moeten gezien worden als een aanzet
tot denkwerk over de toekomst. In de kwantificering die hierna volgt, is
met het bovenstaande aangaande externe samenwerking en uitbesteding, dan
ook geen rekening gehouden.
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KWANTIFICERING VAN DE ADVISERING IN AANTALLEN PERSONEN EN MIDDELEN
7.1.

Inleiding
Advisering van regionale directies dient bij voorkeur door een regionale
adviesdienst te gebeuren. Bekendheid met de regionale problematiek, is van
het grootste belang bij het geven van antwoorden op vragen die uit praktische problemen voortvloeien. Daarnaast is het noodzakelijk te beschikken
over een Centrale Afdeling ( C A . ) die zich (mede) tot taak stelt het ontwikkelen en uitbouwen van kennis en middelen.
De volgende indeling is aangehouden
- Regio Noord
- Regio Noordelijk Deltagebied
- Regio Zuidelijk Deltagebied
- Regio Noordzee (tevens Centrale Studieafdeling Kust- en Zeefysica).
Dat de praktijkadvisering in de regio Noordzee bij de C A . is
ondergebracht heeft 2 redenen:
*

zonder adviserende taak dreigt het gevaar dat de C A . de noodzakelijke voeling met de praktijk niet kan opbouwen;

*

de bestaande kennis en ervaring m.b.t. de processen in de Noordzee zijn
ontoereikend voor een adequate advisering. Er zal dan ook een sterk
beroep moeten worden gedaan op speur- en ontwikkelingswerk.

Waar in het rapport over Regionale Adviesdiensten en een Centrale Afdeling
worden gesproken, betekent dit niet dat de werkgroep hiermee ook een organisatorische indeling nastreeft. Deze termen zijn alleen gebruikt ten behoeve van de leesbaarheid van het rapport.
Voor wat betreft de meetcapaciteit, uitgedrukt in aantallen personen en
boten, wordt nogmaals met nadruk vermeld, dat alle metingen behoudens
operationele en milieumetingen zijn meegenomen in de kwantificering. Dit
betekent dat de werkgroep Waterhuishouding en de werkgroep Beheer en
Onderhoud elkaar op dit punt gedeeltelijk overlappen. Ten behoeve van de
Directieraad dient deze overlap expliciet gemaakt te worden.
De samenvattende stuurgroep-nota is, naar de mening van de werkgroep,
daarvoor het meest geschikte middel.
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Taakomschrijving
Een regionale adviesdienst houdt zich bezig met de advisering van regionale d i r e c t i e s met betrekking t o t praktische problemen op hydrofysisch gebied c a . en maakt gebruik van:
1. operationele reken- en schaalmodellen, zowel in Rijkswaterstaatsbeheer
als b i j derden;
2. bestaande gegevensbestanden;
3. aanvulling daarop door middel van eigen meetcampagnes (inwinning, verwerking e n . i n t e r p r e t a t i e ) .
Verder hebben de regionale adviesdiensten, in samenwerking met de centrale
a f d e l i n g , de volgende taken:
1. Ontwikkelen nieuwe meetmethoden
2. Ontwikkelen nieuwe analysetechnieken van meetgegevens;
3. Kennis en ervaring met betrekking tot relevante fysische processen:
a) verwerven (waaronder het bijhouden van wetenschappelijke ontwikkelingen)
b) in stand houden
4. Wiskundige modellen en voorspellingstechnieken (waaronder schaalmodellen) :
a) aangeven toepassingsmogelijkheden;
b) ontwikkelen;
c) verfijnen en/of toepasbaar maken voor praktijksituaties in de
Rijkswaterstaatssfeer;
Naast de bovengenoemde 4 taken in samenwerking met de regionale
adviesdiensten heeft de Centrale Afdeling zelf nog de volgende specifieke
taken:
1. wiskundige modellen en voorspellingstechnieken (waaronder
schaalmodellen):
a) ontwikkelen in samenwerking met anderen;
b) overdragen van modellen naar regionale adviesdiensten;
2. .initiëren van, participeren in en begeleiden van ontwikkelingswerk bij
andere instellingen (in relatie met 1, 2, 4b)
3. kwaliteitsborging van de advisering door regionale adviesdiensten;
4. bijdragen aan studies van regionale adviesdiensten (in projectverband);
5. praktijkadvisering van de directie Noordzee.
De duidelijk verschillende taakinhoud van regionale adviesdiensten en Centrale Afdeling leidt ook tot een verschillende opbouw.
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Uitgangspunten
1. Bij de schatting van de omvang van regionale adviesdiensten is als
uitgangspunt gehanteerd dat de kwaliteit van de advisering ten minste
op het huidige peil dient te blijven. De adviesdienst behoort een goede
kennis te bezitten van de toestand van de eigen regio.
De relevante hydrofysische processen (op alle kennisgebieden) die er
plaats vinden, dienen kwalitatief goed begrepen te worden en kwantitatief met de voor de praktijk vereiste nauwkeurigheid gesimuleerd te
kunnen worden.
Behalve voor het verwerven en in stand houden van de kennis en de middelen, dient voldoende tijd beschikbaar te zijn voor de beantwoording
van adviesvragen (zie inventarisatie).
Dit leidt tot de volgende schattingen:
Onderzoek en Advies (OA)
*

9 kennisgebieden

*

per kennisgebied gemiddeld 2 x Cat I (1-3, afhankelijk van '"zwaarte"
kennisgebied)

*

per 1 x Cat I is nodig 2 x Cat II (eventueel III)(incl. gegevens
verwerking, interpretatie en automatisering).

Meten (zie bijlage 4)
*

omvang meetdienst wordt bepaald door aantal schepen in dag- of continudienst

*

in dagdienst: 8 man/schip (bemanning + meetpersoneel + directe
ondersteuning)

*

in continudienst: 15 man/schip (bemanning + meetpersoneel + directe
ondersteuning)

BEZ en Management
*

inzet is 0,2 x (OA + Meten)

Noot: Cat I = Categorie Hoger personeel
Cat II = Middelbaar personeel
Cat 111= Lager personeel.
2. De omvang van de Centrale Afdeling is gebaseerd op:
-

een minimale bezetting om vruchtbaar de speur- en ontwikkelingstaken
1 tot en met 5 uit te kunnen voeren;
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-

de adviestaak t.b.v. de Noordzee;

-

de "onderwijstaak" t.a.v. de regionale adviesdiensten.
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Deze motieven leiden tot:
*

per kennisgebied een aparte onderafdeling (behalve de overlapgebieden chemie en biologie, die in één onderafdeling worden ondergebracht);

*

1 x wetenschappelijke coördinatie;

*

1 x coördinatie advisering Noordzee;

*

4 lichte en 4 zware onderafdelingen;

*

per 1 x Cat I zijn 2 x Cat II (III) nodig;

*

een "lichte" afdeling heeft 4 x Cat I;

*

een "zware" afdeling (met relatief meer praktijkadvisering) heeft 6
x Cat I

7.4.

Schatting van de gewenste omvang
In het hiernavolgende is de schatting van het aantal boten gebaseerd op de
huidige meetpraktijk. Voor de Westerschelde is een schatting gemaakt van
het benodigde aantal boten (bijlage 4). Deze schatting is vergeleken met
het huidige aantal en met de schatting van de werkgroep NAZA. De overeenstemming is goed.
De toenemende automatisering in het meetgebeuren doet vermoeden, dat een
aantal meettaken (b.v. lodingen) sneller kan worden uitgevoerd dan op dit
moment. Een afname van het botenbestand ligt dan ook in de lijn der verwachting. De kwantificering hiervan valt buiten het kader van het Drieluikproject.
Wel worden de kosten die met deze automatisering samenhangen, geacht te
worden gecompenseerd door de afname van de boteninzet. Daarom wordt bij de
"overige middelen" (7.7.) hier niet meer op teruggekomen.
Zuidelijk Deltagebied
Op grond van bijlage 4 wordt geschat dat in de toekomst nodig zijn: 15
schepen.
Zodoende wordt de omvang van deze adviesdienst:
Onderzoek en Advies

: 9 x (2CI + 4CII) =

Meten

:15 x 8

BEZ + Man. 20%
Totaal
Aantal schepen: 1 5 + 1 boorplatform

SVnr.2427

=

54
120
174
35
209
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Noordelijk Deltagebied
Voor het Noordelijk Deltagebied is in principe een zelfde inspanning te
rechtvaardigen als voor de andere gebieden. De gegeven schatting is verkregen op basis van een extrapolatie van bijlage 4.
Een complicerende factor is echter het feit dat een groot deel van het gebied niet onder Rijkswaterstaatsbeheer valt.
Bij de hier gegeven schatting is inbegrepen het werk dat b.v. door Gemeentewerken Rotterdam op het terrein van studie en advies gedaan wordt.
Een nauwkeurige schatting voor wat aan Rijkswaterstaatszijde nodig is,
vergt dan ook een aanvullende studie in een volgende Drieluikfase. Wel kan
gesteld worden, dat de huidige omvang van de adviessector in het Noordelijk Deltagebied als te gering wordt ervaren, met name in het kustgebied
en op het terrein van de overlap met biochemie.

Onderzoek en Advies
Meten

9x8

54

(incl. Rotterdam)

72

(excl. Rotterdam)

126
BEZ + Man. 20%
Totaal

26
152

Aantal schepen: 9
Noord
Gezien de omvang van het takenpakket, het karakter van de problematiek en
de geografische uitgestrektheid van het gebied, wordt geschat dat deze adviesdienst van dezelfde omvang moet zijn als die voor het Zuidelijk Deltagebied.
Dus:

OA
Meten
BEZ + Man.
Totaal

54
120
35
209

Aantal schepe•n: 15
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Noordzee
De toekomstige meetinspanning voor de Noordzee is de som van:
- de huidige inspanning (die overigens deels bij Hellevoetsluis en
Noord-Holland plaatsvindt): 9 boten;
- een extra behoefte van 3 schepen voor morfologisch onderzoek van de
kuststrook tussen brandingszone en "vlakke" zeebodem, die door middel
van nog uit te voeren onderzoek nader onderbouwd moet worden.
Onderzoek en Advies opgenomen
Meten: 6 x 15 = 90 + 3 x 15
3 x 8 = _24
114 +
BEZ + Man.: 20% _23 +
Totaal
137 +
Aantal schepen: 9 + 3

bij de Centrale Afdeling KZ.
= 45 Continudienst
Dagdienst
45
9
54

Centrale Afdeling
4 "lichte" onderafdelingen : 4 x (4CI + 8CII (III)) = 48
4 "zware" onderafdelingen : 4 x (6CI +12CII (III)) = 72
120
BEZ + Man. 20%
Totaal

24
144

7.5. Huidige capaciteit
Zuidelijk Deltabekken: Zierikzee, Vlissingen
_
District Zuidwest
Aantal medewerkers
Aantal schepen: 2 0 + 1 boorplatform
Noordelijk Deltagebied: BER
Hellevoetsluis
District Zuidwest
Aantal medewerkers
Aantal schepen: 9

GVnr.2427

269
30_
299

10
51
45 (ca. 60% van
totale inzet)
106
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Noord:

91

Hoorn
Delfzijl

120

Aantal medewerkers

211

Aantal schepen: 15
Noordzee:

NZ

83

NH

8
22

Hellevoetsluis

•

113
Aantal schepen: 9
Centrale Afdeling:
WT

129

W & W

FA

COW

17
'

18

KZ

__26
190

7.6.

Vergelijking huidige en toekomstige capaciteit
Toekomstige behoefte
Regio

Zuid Deltageb.
Noord Deltageb.
Noord
Noordzee
(alleen meten)
CA ( i n c l . OA
t . b . v . Noordzee)

7.7.

pers.

schepen

209
152
209

15 + 1 p l a t f .
9
15

137 + 54
144

9 + 3

Huidige capaciteit
pers.

schepen

299
106
211

20+1 p l a t f
9
15

113

9

190

Overige middelen
Met betrekking tot andere middelen dan schepen kan de werkgroep kort zijn
Afgezien van de middelen die samenhangen met de eerder gesignaleerde behoefte aan meer mini-computers zullen de gewenste financiële middelen de
huidige niet behoeven te overtreffen. Hierbij wordt wel aangetekend, dat
momenteel de Deltadienst aanzienlijke financiële middelen beschikbaar
stelt voor algemeen onderzoek (o.a. zout/zoet- en slibonderzoek in getijgootkader). Het totale budget voor algemeen onderzoek dient met inbegrip
van deze gelden in de toekomst gehandhaafd te blijven.

GVnr 2427

rijkswaterstaat
Werkgroep Waterhuishouding

8.

project
operatie drieluik • 1

SAMENVATTING
Visie-ontwikkeling.
In het rapport wordt uitgegaan van het begrip waterhuishouding zoals dat
in de ontwerp-Wet op de Waterhuishouding is gedefinieerd: "De overheidszorg die zich richt op het op en in de bodem vrij aanwezige water, met het
oog op de daarbij betrokken belangen". Deze overheidszorg richt zich zowel
op de kwaliteit als de kwantiteit van het water en wordt geëffectueerd
door het beheren van water. Dit waterbeheer is een element van het
milieubeheer, waarbij onder milieu de totale leefomgeving verstaan wordt.
Nat milieubeheer en waterbeheer zijn dus identiek. Omdat het waterbeheer
beinvloed wordt door diverse maatschappelijke belangen, waarvan het
natuurbehoud er één is, bestaat de praktijk van het waterbeheer uit
afwegen, het sluiten van compromissen, het verwerven van kennis om dit op
een verstandige manier te doen. Essentieel is het bezitten van de nodige
proceskennis m.b.t. water. Deze proceskennis is ruwweg te verdelen in
(hydro)chemie, (hydro)biologie en (hydro)fysica.
Het gebied dat door de werkgroep Waterhuishouding'is bestreken omvat de
(hydro)-fysica en de overlappen van de fysica met chemie, biologie en de
waterbouw.
Het begrip "hydrofysica" is hier geïntroduceerd, omdat dat een vlag is die
de lading van deze werkgroep beter dekt dan het woord "waterhuishouding",
dat immers algemeen gedefinieerd is als een vorm van overheidszorg. In de
huidige Rijkswaterstaat-organisatie is de specialistische kennis op hydrofysisch gebied ondergebracht bij de directie Waterhuishouding en Waterbeweging en de hoofdafdeling WT van de Deltadienst.
De chemische en de biologische kant van de proceskennis wordt verzorgd
door het RIZA en de hoofdafdeling MI van de Deltadienst.
Bij de beschrijving van de processen in het water is het onderscheid tussen fysica, chemie en biologie vaak moeilijk te maken. Een gescheiden optrekken \ran deze disciplines acht de werkgroep dan ook in principe ongewenst. Een aantal argumenten worden daarvoor aangevoerd in het rapport.
Gestreefd moet worden naar een geïntegreerde aanpak. Dit betekent dat in
de adviezen de oorzaken en gevolgen van de verschillende processen en hun
onderlinge beïnvloeding worden verwoord.
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Relatie met regionale directies
De inhoud van de regisseurstaak van de beheerder met betrekking tot de advisering in het kader van de taak van de regionale directies concentreert
zich op het direct adviesgerichte onderzoek. Samen met de specialist wordt
een vraag uitgewerkt tot een onderzoeksvoorstel dat vervolgens door de
specialist in detail wordt uitgevoerd. De beheerder draagt de verantwoordelijkheid voor de overeenstemming tussen de oorspronkelijke vraag en de
projectbeschrijving, voor de afweging kosten/tijd versus nauwkeurigheid
etc.
De specialist is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk niveau van het
onderzoeksproject. Adviesgericht onderzoek ten behoeve van Aanleg, Verbetering en Onderhoud is veelal opgenomen in een projectorganisatie.
Bij advies t.a.v. beheersactiviteiten ligt dit vaak moeilijker.
Hier is de beleidsanalytische benadering een middel tot het integreren van
het onderzoek in de totale probleemstelling. Beheersing van de beleidsanalytische benadering en van de daarbij behorende technieken binnen alle regionale directies is een zaak die in de toekomst vruchten zal afwerpen
voor de Rijkswaterstaat als geheel.

Inventarisatie
De inventarisatie van reëel te verwachten taken is uitgevoerd conform het
schema op blz. 3. De taken zijn geclusterd, zowel naar regio als naar de
hoofdgroepen Aanleg, Verbetering, Onderhoud (AVO) en Beheer, Beleid,
Bestuur (BBB).
Sterkte/Zwakte-analyse.
Naast de constatering dat op 9 kennisgebieden een beroep zal worden gedaan, is de vraag belangrijk in welke mate deze kennisgebieden kwalitatief
afgedekt worden. Daarom zijn de 9 kennisgebieden aan een sterkte/zwakteanalyse onderworpen. Naast algemene knelpunten worden per kennisgebied
aangegeven hoe het kennisniveau is alsmede de regionale spreiding van de
kennis.

Externe samenwerking
De huidige en gewenste vorm en mate van samenwerking (w.o. uitbesteding)
met anderen dan de Rijkswaterstaat is aan een beschouwing onderworpen.
De vrij ver gaande conclusies zijn niet bedoeld als voorstel voor wijzigingen van de Rijkswaterstaatwerkwijze, maar veel meer als aanzet voor of
bijdrage aan het denkwerk over deze problematiek.
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Kwantificering.
Onderscheid is gemaakt i n Regionale Adviesdiensten en een Centrale
Afdeling.
Hiermee wordt geen organisatorische indeling nagestreefd, maar slechts
ingespeeld op de gedachte, dat de advisering van regionale directies bij
voorkeur door regionale adviesdiensten, bekend met de lokale en regionale
praktijkproblemen en relaties, moet gebeuren.
Naast een globale taakomschrijving van de Adviesdiensten en de Centrale
Afdeling, zijn een aantal uitgangspunten voor de kwantificering
geformuleerd.
Onderscheid wordt gemaakt in:
-

Onderzoek en Advies

-

Meten

-

BEZ en Management.

De omvang van de afdelingen Onderzoek en Advies zijn afgeleid uit de taakinventarisatie via de geschatte inzet op de verschillende kennisgebieden.
De meetinspanning is gebaseerd op de meetfrequentie zoals die in het
Zuidelijk Deltabekken wordt voorzien. De resultaten van deze analyse zijn
vertaald naar de overige gebieden.
Voor BEZ en Management zijn vaste percentages aangehouden, gerelateerd aan
getallen zoals deze zijn gebruikt door de NAZA-werkgroep en door de afdeling Organisatie van de Rijkswaterstaat.
De huidige capaciteit is tenslotte vergeleken met de geschatte behoefte
zowel in personen als boten.
Ten aanzien van overige middelen wordt gesteld, dat de huidige omvang van
de financiële middelen voldoende wordt geacht voor de toekomst, wanneer de
gelden die momenteel door de Deltadienst voor algemeen onderzoek worden
besteed, meegerekend worden.
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Conclusies en aanbevelingen.
1. Een gebundelde aanpak van waterhuishoudkundig advieswerk dient nagestreefd te worden. De hydrofysica, hydrochemie en hydrobiologie en
vooral hun onderlinge beïnvloeding zijn de te vervlechten elementen.
2. Als voorbereiding op deze aanpak dienen de over!apgebieden tussen
hydrofysica enerzijds en hydrochemie en hydrobiologie anderzijds, ingevuld te worden. Dit kan worden bereikt door het creëren van een intermediairfunctie tussen deze kennisgebieden. De bezetting van deze functie vraagt mensen die in staat zijn de wiskundige modellering van zowel
de fysische als de biochemische processen tot één geheel samen te smelten.
Met betrekking tot het raakvlak hydrofysica-chemie bestaat de verwachting dat een sterke projectmatige samenwerking tussen fysici en chemici
al tot goede resultaten moet kunnen leiden.
3. In het advieswerk beschikt men over te weinig ervaren specialisten.
Deze medewerkers moeten naast theoretische scholing ook over ruime
praktijkervaring beschikken. Via het personeelsbeleid moet specialisme
èn mogelijk èn aantrekkelijk gemaakt worden.
4. De kennisgebieden windgolven, stroom, morfologie en grondmechanica
worden kwalitatief redelijk afgedekt. De kennis is echter te zeer geconcentreerd op enkele plaatsen. Regionale spreiding dient ter hand genomen te worden. Voor het transport van opgeloste stoffen geldt hetzelfde. Op de Noordzee en voor de niet-conservatieve stoffen in het algemeen, bestaat een duidelijke kennisachterstand.
5. Ten aanzien van transport van niet-opgeloste stoffen, hydrologie, verspreiding van opgeloste stoffen in grondwater en het raakvlak hydrofysica-biologie, wordt geconstateerd dat deze gebieden braak liggen.
Versterking is hier geboden.

Vnr.2427

rijkswaterstaat
project
operatie drieluik

Werkgroep Waterhuishouding

35

6. Uit de geïnventariseerde taken en de daaropvolgende kwantificering van
de toekomstige behoeften in mensen en middelen, volgt, dat in grote
trekken met de huidige capaciteit kan worden volstaan. Een lichte
tendens tot afneming is te bespeuren:
Nu

: medewerkers:
boten

:

919 waarvan 104 Cat I (incl. 11 inhuurkrachten)
5 6 + 1 platform

(bron: EMM + jaarplan WT 1983
+ NAZA)

Toekomst: medewerkers: 905 waarvan 114 Cat I
boten

: 5 1 + 1 platform

7. Een Centrale Afdeling, die tevens de praktijkadvisering voor de regio
Noordzee behartigt, heeft de voorkeur van de werkgroep.
8. De Rijkswaterstaat blijkt relatief veel inspanning te stoppen in
routinematige zaken, terwijl basisonderzoek (niet fundamenteel
onderzoek) veel wordt uitbesteed.
Een heroverweging lijkt op zijn plaats.
9. Regionale spreiding van kennis op alle 9 relevante kennisgebieden is
nodig. Een opleidingsplan zou hieraan gekoppeld moeten zijn.
10. Integratie van onderzoek gericht op de advisering ten aanzien van
Beheer, Beleid, Bestuur dient bij voorkeur plaats te vinden binnen een
Beleidsanalytische probleembenadering. Beheersing van de daarmee samenhangende technieken binnen alle regionale directies dient gestimuleerd
te worden.
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KENNISGEBIED
WINDGOLVEN

Nadere aanduiding
van de inhoud,
voorbeelden
Zeegang
deining

Belangrijkste wiskundige
modellen

Belangrijkste
basisgegevens

opwekking, refractie,
diffractie, demping, breking

go lfspectra,
windsnelheid/richting

BIJLAGE 1

STROOM

debieten
waterstanden

TRANSPORT OPGELOSTE STOFFEN

2-lagen model, reststroomverdedichtheidsstromen,
grootschalige diffusie, 1ing, dispersie op tijdschaal
getij
opgeloste stoffen

TRANSPORT
ZWEVENDE STOF

slib, fijn zand,
troebelingsstromen

MORFOLOGIE

strandprocessen, bodem- eenvoudige empirische relaties
transport, ribbels,
geulverlegging

HYDROLOGIE

gewasverdamping,
afvoervoorspellingen

vnl. multiple regressie

afvoeren, grondwaterstanden

GRONDMECHANICA

grondwaterstromen,
kwel, zettingsvloeiingen, stabiliteit, zetting

grondwaterstroming, stabiliteitsmodellen, plastischel
elastische vervorming van
grond

grondparameters, potentialen

OVERLAP HYDROFYSICA-CHEMIE

zuurstofhuishouding,
aan slib gehechte verontreinigingen

diffusie, transport van
chemisch-actieve stoffen

OVERLAP HYDROFYSICA-BIOLOGIE

geïntegreerde modellering van
balans van nutriënwaterloopkundige en bioloten en organische
stof, invloed troebel- gische aspecten
hei op fotosynthese

waterstand, debiet, stroomsnel- waterstanden, snelheden
heidsverdeling op tijdschaal
getij
zout, temperatuur

invloed stroom èn golven op se- zwevende stof
dimentatie/erosie en longitudinaal transport
lodingen, bodemmonsters

zuurstofgehalten,
zware metal en
nutriënten organische
stof
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Sterkte/zwakte analyse kennisgebieden
Meer specifiek zullen de kennisgebieden nu onder de loep genomen worden, waarbij
aan het aspect "verwerking metingen" geen aandacht geschonken zal worden, aangezien dit reeds in hoofdstuk 5 aan de orde is geweest.

Windgolven
De eisen die ontwerp en uitvoering van de stormvloedkering stellen aan de kwaliteit van golfvoorspellingsmethoden gaan ver uit boven wat vóór die tijd gebruikelijk was. Zowel ten behoeve van extreme situaties als voor actuele situaties
beschikt de Deltadienst over een aantal, in samenwerking met het KNMI ontwikkelde, modellen die aan grote hoeveelheden prototypegegevens getoetst zijn.
Naast de theorie worden ook de meetmethoden beheerst door de deskundigen die
achter deze modelontwikkelingen staan.
Dit aantal deskundigen is echter zeer beperkt. Daarnaast is de verspreiding van
deze kennis tot de Deltadienst (Den Haag en Zierikzee), beperkt gebleven.
Regionale spreiding zal het doel moeten zijn, als versterking van de kennis die
bij de regionale studiediensten aanwezig is.
Handhaving van het kennisniveau is geboden, aangezien economisch optimaal ontwerpen er mede door bepaald wordt.
Handhaving van het kwaliteitsniveau is tevens noodzakelijk om de toekomstige
ontwikkelingen op dit kennisgebied adequaat bruikbaar te maken voor de
Rijkswaterstaat, ook al zijn toekomstige taken wellicht niet zo complex als de
stormvloedkering is.
Stroom
Ook hier geldt, dat de bouw van de stormvloedkering eisen stelt ten aanzien van
nauwkeurigheid en mate van detail van stroomsnelheidsvoorspellingen die ver uitgaan boven wat tot nu toe gebruikelijk was.
Praktisch blijkt, dat dit tot een aanmerkelijke versnelling heeft geleid van
ontwikkelingen die reeds gaande waren.
Handhaving van dit kwaliteitsniveau is vereist met het oog op bredere toepassingen binnen het veld van de hydrofysica binnen de Rijkswaterstaat en het verder
uitbouwen van de kennis op dit terrein, hetgeen met name voor de Noordzee nodig
is. Het geïnventariseerde takenpakket indiceert geen hoger noodzakelijk niveau
dan aanwezig.
Overdracht van de kennis naar de regio is nodig voor de directe advisering van
beheerders.

rijkswaterstaat
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Transport opgeloste stoffen
De zout/zoet-problematiek, alsmede de problematiek van verspreiding van
conservatieve stoffen wordt, behalve op de Noordzee, kwalitatief redelijk
afgedekt, getuige het feit dat de problemen bij de interpretatie van
onderzoekresultaten veeT meer liggen in de gevolgen van bepaalde concentraties
dan in de nauwkeurigheid daarvan. Deze kennis is echter sterk geconcentreerd op
enkele plaatsen. De kwalitatieve versterking van de regionale kennis op dit
gebied is een punt dat hoge prioriteit heeft, gezien ook het aantal regionale
problemen waarin geadviseerd moet worden. Het probleemgebied van de
niet-conservatieve stoffen wordt nog onvoldoende afgedekt. In feite valt dit in
het overlapgebied met chemie en biologie.

Transport niet-opgeloste stoffen
Een belangrijk gebied wordt hier bestreken door het transport van slib. Hier is
sprake van een achtergebleven gebied. Dit kennisveld moet nog vrijwel geheel
opgebouwd worden. Zowel kwalitatief als kwantitatief is hier versterking nodig.
Morfologie
Deskundigheid op dit terrein wordt ten behoeve van de Oosterscheldewerken
ingehuurd. Zowel uit kwalitatief als kwantitatief oogpunt was dit noodzakelijk.
Aangezien de fysische mechanismen onvoldoende bekend zijn is voor de toetsing
van hypothesen, het uitvoeren en interpreteren van omvangrijke metingen
noodzakelijk.
Vooral versterking van de kwaliteit van de inzet op dit gebied heeft momenteel
de aandacht. Na afloop van de Oosterscheldewerken is de capaciteit in
kwantitatief opzicht voldoende en de verwachting bestaat dat dit ook in
kwalitatief opzicht het geval zal zijn. De regionale spreiding van kennis is
echter ook hier noodzakelijk.
Hydrologie
Binnen de Rijkswaterstaat is deze kennis nauwelijks aanwezig.
Extern Rijkswaterstaat echter, is sprake van een voldoend hoog niveau. Teneinde
deze externe kennis voor Rijkswaterstaat efficiënt bruikbaar te maken is een
beperkte kwalitatieve versterking nodig.
Het aantrekken van één of enkele hydrologen dient onderdeel uit te maken van het
personeelsbeleid van de Rijkswaterstaat.
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Grond(water)mechanica
Gegeven de kwaliteit die onderhoud en aanleg van waterkeringen, incl. de Oosterscheldewerken vragen, is sprake van een voldoend hoog niveau voorzover van constructieve toepassing sprake is. Zoals ook voor windgolven en stroom geldt,
wordt het optimaal ontwerpen van constructies hier mede door bepaald. Handhaving
van het niveau is dan ook een vereiste. De concentratie van kennis is echter in
Den Haag, bij het COW en de Deltadienst. Regionaal zal de kennis versterkt moeten worden.
Het moderne probleemgebied van bodem- en grondwaterverontreiniging heeft een
niet afgedekt terrein te zien gegeven.
De verspreiding van opgeloste stoffen in grondwater is een kennisgebied dat binnen de Rijkswaterstaat braak ligt. Aangezien de Rijkswaterstaat wel betrokken is
bij deze problematiek zal een opbouw van deze kennis nodig zijn.
Chemie
Het raakvlak hydrofysica-chemie is niet afgedekt.
De beide gebieden afzonderlijk worden beheerst, doch de integratie van de beide
disciplines heeft nog geen gestalte gekregen.
Belangrijke waterhuishoudkundige problemen als de zuurstofhuishouding en de verspreiding van verontreinigd slib zullen met mathematische modellen, waarin de
dynamica van de natuur een belangrijke rol speelt, opgelost moeten worden.
De (verdere) ontwikkeling van diffusiemode Hen en modellen die het transport van
chemisch-actieve stof.fen beschrijven, vereist een samenspraak tussen hydrofysici
en chemici.
Binnen de werkgroep heerst de opvatting dat een projectmatige samenwerking tussen fysici en chemici hier veel kan betekenen.
Tot nu toe zijn echter de ervaringen met een projectmatige samenwerking tussen
deze disciplines die moet leiden tot geïntegreerde modelvorming en daarmee advisering, niet gunstig. Een sterker projectmanagement, met de daarbij behorende
bevoegdheden, zal nodig zijn om in de toekomst tot een betere samenwerking te
komen.
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Biologie
Hier is de situatie nog gecompliceerder dan bij de chemie.
In de praktijk blijkt vaak dat een duidelijke probleemdefiniëring niet aanwezig
is. Manifest is evenwel, dat de balans van nutriënten en organische stof, als
ook de met de hydraulische situatie zich wijzigende troebelheid en de in de tijd
en ruimte variërende invloed daarvan op de fotosynthese, geen problemen zijn die
door afzondelijke disciplines opgelost kunnen worden. Ook het toverwoord "projectmatige aanpak", gaat voorbij aan de eisen die een geïntegreerde modellering
van fysische en biologische processen stelt aan de onderzoekers op dit terrein.
Naar de mening van de werkgroep is hier een groep intermediaires nodig, die zowel kennis hebben op waterloopkundige als biologisch gebied. Zij vervullen de
brugfunctie tussen de "echte" specialisten op de beide terreinen. Gezien de ervaringen tot nu toe, verdient het de voorkeur de voortrekkersrol te leggen bij
fysici, die vanuit hun achtergrond meer affiniteit met kwantificerende modellen
hebben dan biologen.
Hier is dus sprake van een nieuw arbeidsterrein, zowel voor fysici als voor
biologen.
Invulling voor dit terrein is van groot belang voor de ontwikkeling van de adviseringskwaliteit ten aanzien van het. biologische aspect van de waterhuishouding.
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Meetfrequetitie en scheepscapaciteit Hesterschelde en Voordelta
frequentie

Activiteit

(volgens in-

type meting

ventarisatie)
lodingen ( d e t a i l ,

hele WS +

overzicht, oevers)

monding 1 x

aantal
scheepsdagen
per jaar

aantal

type

schepen

schip

simultaan
tenmin-

400 - 600

ste twee
groot

per 1-2 jaar

boorplat-

boringen

form
onderhoud + controle
monsters meetpalen

alle palen

waterstand, golven

lx per maand

36

klein

30

groot

24

klein

2x per maand

60

groot

1-2 x per jaar

200

geleidendheid,
troebelheid
alle flachsees

Flachsees leggen, op-

lx per maand

halen + boeien
leggen
Scanning zout, tem--

1 retourtocht

peratuur, troebel-

over de WS

heid

per maand

Waterkwaliteitsprogramma zout, temp.,
zuurstof.meetdienst,
zware metalen. Aantal
locaties WS + mondingsgebied
13-uurs transportmetingen debiet, zout, slib,
zand + boeien leggen
Metingen bij sluizen,
lozingspunten
*"»/-.

^4«f*

groot en

in 6 raaien

klein

incidenteel

groot en
klein

I
36
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Omvang Meetdienst Westerschelde (zowel beheers- als studiemetingen)
Aantal scheepsdagen = ± 900/jaar
- leegloop in planning 25%

bruto 1200 scheepsdagen

Beschikbaarheid per schip = 200 dagen/jaar

6 schepen + 1 boorplatform

waarvan 3 groot en 3 klein.
- bemanning groot schip = 3
- bemanning klein schip = 2 (eveneens boorplatform)
- vast meetpersoneel

= 2

Totaal bemanning + meetpersoneel = 29.
Duikers

= 2

Technische Dienst

= 5

Afdeling vlootzaken

= 3

Laboratorium

= 2

Gegevens verwerking (controle,
correctie, opslag in computer,
grafische presentatie)
Totaal

= 8
= 49 man

Vuistregel: omvang meetdienst = 8 x aantal schepen.
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Omvang Meetdienst Posterschelde
Uit de berekening van de omvang van een Meetdienst voor de Westerschelde,
gebaseerd op de inventarisatie van taken, blijkt een redelijke overeenstemming
te bestaan met de huidige omvang (7 schepen). Dit stemt tevens overeen met de
schatting van het NAZA-rapport. Voor de meetdienst Oosterschelde wordt daarom in
het vervolg de NAZA-schatting aangehouden die neerkomt op eveneens 7 schepen
(periode na 1986).
Omvang Meetdienst Stagnante Bekkens (Grevelingen, Zoommeer, Veerse Meer)
Voor routinematig waterkwaliteitsonderzoek is in de eindsituatie waarschijnlijk
1_ schip voldoende.
Incidentele metingen, de eerste jaren na het gereedkomen van de
compartimentering, vergen meer capaciteit. Die is waarschijnlijk beschikbaar bij
de afbouw van de Deltadienst.
Omvang Meetdienst Zuidelijke Deltagebied
15 schepen
15 x 8 = 120 man personeel (vuistregel)
Hierbij zijn milieumetingen (MI) niet inbegrepen.
Omvang O & A-afdeling Zuidelijk Deltagebied
+ 18 Cat I voor de verschillende kennisgebieden.
Stel 2 Cat II voor elke Cat I
Totaal 54 Cat I + Cat II
Meetdienst + 0 & A afdeling = 174 man
Ondersteuning (management, administratie, inwendige dienst, tekenkamer)

20% =
35 man

Totaal Zuidelijk Deltagebied Meet- en Adviesdienst = 209 man.
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Lijst van gebruikte afkortingen
= Directie Benedenrivieren

BER
BEZ

= Bedrijfseconomische Zaken

B.W.0.

- Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd

C.I.C.

= Controle en Informatie Centrum te Hoek van Holland

COW

= Centrum Onderzoek Waterkeringen

DDMI

= Hoofdafdeling Milieu en Inrichting van de Deltadienst

IMP

= Indicatief Meerjarenplan

KNMI

= Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

KZ

= District Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en
Waterbeweging

Man.

= Management

MC
MI
MKO

= Mathematisch Centrum
= Milieu en Inrichting
= Minimalisering Kosten Onderhoudsbaggerwerk

MOU {met USA) = Memorandum Of Understanding
NAZA

= Nieuwe Adviesdienst Zeeland

NH

= Directie Noord-Holland

NIOZ

= Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

NZ

= Directie Noordzee

0 &A

= Onderzoek en Advies

O.S.

= Oosterschelde

PAWN

= Policy Analysis of the Watermanagement of the Netherlands

PIANC

= Permanent International Association of Navigation Congresses

RIZA

= Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater

R.0.

= Ruimtelijke Ordening

SVK
TH
TOW
WHH
WL
WS
WT
WVO
WVZ
WWW

= Stormvloedkering

W&W FA

= Technische Hogeschool
= Toegepast Onderzoek Waterstaat
= Werkgroep Waterhuishouding
= Waterloopkundig Laboratorium
= Westerschelde
= Hoofdafdeling Waterloopkunde van de Deltadienst
= Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
= Wet Verontreiniging Zeewater
= Afdeling Waterbouwkundige Werken West van de Deltadienst
= Fysische Afdeling van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging.

rijkswaterstaat
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Lijst van geraadpleegde stukken
1.

Projectbeschrijving Operatie Drieluik, incl. 0R-T46 "Overkoepelende Nota"

2.

Rapport Kerngroep Toekomst Deltadienst

3.

Rapport Adviesgroep Noordzee

4.

Rapport Rijkswaterstaat en de Zorg voor het Milieu

5.

Nota "Hoofdlijnen voor een organisatorische uitwerking" (0R-T47)

6.

Concept Nota Waterhuishouding deel I.

7.

Inventarisatie werkgroep "PROCES"

8.

Nota werkgroep NAZA

9.

Nota Harmonisatie Noordzeebeleid

10.

Directieplannen van de directies.Groningen, Friesland, Zuiderzeewerken,
Noord-Holland, Zuid-Holland, Noordzee, Benedenrivieren, Zeeland, Waterhuishouding en Waterbeweging en de Deltadienst

11.

Rapportages van de projectgroepen van het project "Toekomst Rijkswaterstaat"

12.

Conclusies van de Bilderbergconferenties

13.

Notitie COW 82-30 dd 101282

14.

Notitie MAW-N-82139 van de Wegbouwkundige Dienst

15.

Formatieschema's van een aantal Rijkswaterstaatsdiensten

16.

Voorlopige visie van de Hoofddirectie van de Waterstaat op de organisatorische opzet peil- en meetwerk (dd jan. 1983)

17.

Verslagen van en stukken voor alle vergaderingen van de Stuurgroep
Operatie Drieluik.
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