INTERVIEW

D I R E C T E U R - H O O F D I N S P E C T E U R WATER JAN LEENTVAAR:

"Wemoestenafvande
slager-keurt-zijneigen-vlees-procedure"
Vergunningenverlenenaanjezelfenooknogeenszelfdecontroleuitvoerenopdecorrectenaleving
vandezevergunningen,metalsrisicodatingevalvancalamiteitenhetéénenander'onderdepet'
gehoudenzoukunnenworden.GeengezondesituatievondenzebijhetministerievanVerkeeren
Waterstaat.Vandaardatmediozoo1 deInspectieVerkeerenWaterstaat(IVW] inhetlevenisgeroepen,eenonajhankelijk orgaandatdirectverslagdoetaandeministerenTweedeKamer. Op 1januarivanditjaarging bijdeinspectiededivisieWatervanstartmetaanhethoofdprof. dr. ir.Jan
Leentvaar.
DeIVWbestaatuit dedivisiesScheepvaart,Luchtvaart,Vervoer,Telecomen
Water.DedivisieRailisinoprichting.Al
direct bijdeoprichtingvandeIVWzagende
divisiesScheepvaart,Luchtvaart,Vervoeren
Telecomhet levenslicht.DedivisieWater
startteeenhalfjaar later."Datkwam vooral
doordatvoorbijvoorbeeld descheep-en
luchtvaarteralinspectiesbestonden", legt
Leentvaaruit."Hetwasdusvrij gemakkelijk
dezeonder tebrengen bijdeIVW.Voorde
divisieWaterlagdatwatanders.Inspecteurs
voorhetwaterbeheer warennietondergebrachtbijeenaparteinspectiedienst, maar
warenwerkzaambijRijkswaterstaat. Zij
inspecterenbedrijven en overheidsdiensten,
waaronder Rijkswarerstaatzelf.Zijinspecterendus,onder andere,deeigendienst.En
aandeze'de-slager-keurt-zijn-eigen-vleesprocedure'moesteeneind komen.Nagedegenonderzoekbleekhet nietverstandigde
inspecteursbijRijkswaterstaat wegtehalen
enzebijdedivisieWateronder te brengen.
Danzoudenzeeensoort vliegende brigade
worden".
Inplaatsdaarvan isgekozenvooreen
sturendeentoezichthoudende divisieWater.
Deinspecteurs blijven alsvergunningverlenersenhandhavers indienst vanRijkswaterstaat enhouden indie hoedanigheid
toezichtopderijkswateren endecorrecte
nalevingvanvergunningen. Dedivisie
Waterstuurt devergunningverlening voor
denattemilieuwetten bij Rijkswaterstaat
aanendraagtdeverantwoordelijkheid over
dehandhaving daarvan.Leentvaar:"Wij sturendeinspecteurs bijRijkswaterstaat dus
vooreenbelangrijk deelaan;wij stellen
58

H20

regelsop,zodatzijopeengoedemanier hun
werkkunnendoen.Daarnaastgaanwijvoor
allenatte wetten bekijken ofhet toezichtop
deeigenorganisatie netzogeschiedtalsde
inspectievaneenderde partij".

Audits
Indebrochuredieisuitgegeven tetgelegenheidvandeoprichtingvandeIVW,
wordtgesprokenvaneen"voortzetting van
toezichtorganisaties meteen respectabele
geschiedenis;erisdusalveelkennisenervaringaanwezigindenieuwe organisatie".
Eenstaatvankennisenorganisatie waarde
divisieWaternietopkanbogen, aangezien

"ToezichtopvergunningverleningRijkswaterstaat"
het hier nietgaatomdevoortzettingvan
eenoudeinspectiedienst. "Mededaarom
hebben wevoorLelystadgekozenalsstandplaatsvooronzedivisie",vertelt Leentvaar.
"Daarzittenwedichtbij het kenniscentrum
vanhetRijksinstituut voorIntegraalZoetwaterbeheer enAfvalwaterbehandeling. Op
ditmoment werkiksamen meteenklein
clubjekwartiermakers aanhetopzettenvan
dedivisie.Hetisdebedoelingdatweuitgroeien toteenclubvanzo'n 50mensen,
bestaandeuitonder anderejuristen,
bestuurskundigen, chemicienbiologen.In
eersteinstantiegaanwijonsrichtenoptoetsingennalevingvande watermilieuwetten
en,zoalseerdergezegd,het toezicht houden
opdevergunningverlening vanRijkswater-

Dtrecteur-lioqfdinspecteurWaterjanLeentvaar.

staataanzichzelfendehandhaving daarvan.
Het toezicht houdengeschiedtonder meer
middelsauditsdiewejaarlijks gaanuitvoerenbijderegionaledirectiesvan Rijkswaterstaat.Wetoetsendanopbasisvanhetvastgesteldebeleidendenattewettenen
regelingen.Zogaanwebijvoorbeeld auditerenopdeuitvoeringvanwerkenendetoepassingvandeWet bodembescherming.
Aangezienwedaarzelfnietallekennisvoor
inhuis hebben,gaathetRIZAonshierbij op
wetenschappelijk terrein steunen".

Onafhankelijke dienst
DeIVWzelfiseenonderdeelvanhet
ministerievanVerkeerenWaterstaat.Om
ookhier tevoorkomendatmensen verschillendepetten dragen,isbinnen het ministerieeenduidelijke scheiding aangebracht
tussen beleid entoezicht:deInspecteurGeneraaldieaanhethoofd staatvandeIVW
isgeen lidvandebestuursraad van het
ministerie.
"Devliegtuigramp indeBijlmer, het
instorten vanhetparkeerdakvanhetVan
derValkhorelinTiel,decafébrand inVolendamendevuurwerkramp inEnschede.Het
zijn allemaalzakenwaarbij feiten ofgebeurtenissengemakkelijk onderdetafel konden
wordengeveegd",vindtLeentvaar."Enkelen
alleenomdatdeverantwoordelijke instantiestweepetten ophadden.Daarzaten mensendiederegelshaddengemaakt entegelijkerrijd zelfde nalevingvandieregels
moesten toetsen.Eenbelangrijk punt vande
divisieWater isdatheteen onafhankelijke

dienst is,losvandebeleidsvormersenlos
vandeuitvoerdersvanditbeleid.Eendienst
dietoezichthoudtensignaleert en zelfstandigaandeminister endeTweedeKamertoelichthoehetervoorstaatmet het waterbeheer".
"Hetwaterbeheer staateroverigensgoed
voor",vervolgtLeentvaar."Het isbeslist niet
zodat hetdaarhelemaalfout looptendat
daaromonzedienstinhet levenisgeroepen.
Weliserdusdewenstothet scheidenvan
diepetten,zodateenhelderelijn wordt uitgezetdieookhelderentransparant gecommuniceerd kan worden".

Rijkclsc Beemden
Deeersteechte klusdiededivisieWater
toegewezen heeft gekregen,ishet probleem
ronddedumpingvanvervuild slibbij het
natuurgebied deRijkelseBeemden inde
LimburgsegemeenteBeesel,nabij Roermond.Hetslibisafkomstig uit deMaaster
hoogtevanSwalmen-Beesel,daarwaar in
2001 derivierovereenstukvan4,5kilometer
zo'n 30meter isverbreed.Eendeelvande
afgegraven grond isgebruikt omdeRijkelse
Beemdenondieper remakenenzodeontwikkelingvandenatuur aldaar tebevorderen.Achrerafbleekechterdatnaastschone
grond ookverontreinigd slibinhet natuurgebiedgestortwasenookdaterniet volledig
gehandeld wasconform deverleendever-

"Losvanheleidsvormersen
uitvoerdersvanhetheleid"
gunning endegemaakteafspraken hieromtrent.Leentvaar:"Deproblemen daar wordendestaatssecretaris verwetenendeze
heeft onsnugevraagddedumping teonderzoekenenmaatregelen optestellendiemoetenvoorkomendatdergelijke problemen in
detoekomst weergebeuren".
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'Noodbrug^na64jaar
met pensioen
BijWijkenAalburg iseennieuwebrugoverhet
Heusdenschkanaalmgebruikgenomen.De
oude brug,deCallenderHamiltonbrug, iskort
nadeTweedeWereldoorlogoverhetkanaal
gelegd.Hoeweldezebrugtechnischnogingoed
staatverkeerde,moesthijvervangenworden
omdathijtesmalwas(een rijbaan).
HetLandvanHeusden endeBommelerwaard hebbendeafgelopenjaren enkele
malen tekampengehadmeternstige wateroverlast.Omdeveiligheid vandebewoners
tewaarborgen heeft Rijkswaterstaat een
aantalvoorzieningengerroffen inhetHeusdensch KanaalendeAfgedamde Maas,diede
verbinding tussenMaasenWaalvormen.Zo
isinhetHeusdensch Kanaaleenhoogwaterkeringmet eennieuwebruggerealiseerd.In
deAfgedamde Maasiseennieuw hoogwaterkerend sluishoofd meteennieuwe brug
aangelegd bij deWilhelminasluis bijAndel.
Doordezevoorzieningen hoefden dedijken
niet verhoogd teworden,zodathet fraaie
rivierenlandschap instand bleef Bijhoogwater wordthetHeusdensch Kanaal afgeslotendooreenhefdeur enwordt ookdehoogwaterkeringbijdeWilhelminasluis in
werkinggesteld.
DeCallenderHamiltonbrug dateert uit
1538. Hijwerdaanvankelijk vanuit Engeland
naarKeniaverscheept.Debrug kwamechter
nietverderdandekadevanMombasaen

bleefdaar tot heteindevandeTweede
Wereldoorlogliggen.Toenwerddebrug
naarEngeland retour gestuurd.
InNedetland waren tijdens deoorlog
veelbruggen opgeblazen.DeNederlandse
overheid kochtdaaromdebrugopenvond
in 1947eenplaatsvoorhemin hetHeusdenschKanaal.
Omdat debrugmaaréénrijstrook heeft,
moestjaren larerhersteedsverdertoenemendeverkeer ingoedebanen worden
geleidmetverkeerslichten. Hoeweldethermischverzinktebrugna64jaar Technisch
nogingoedesraatverkeert,ishij nu dus
tochvervangen dooreenbrugmet twee rijstroken enfietspaden. <f
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Norm terkritiek
gepubliceerd
HetNederlandsNormalisatie-instituut heeft
opnieuweennormterkritiekgepubliceerd.
HetgaatomNEN-EN 14395-1:Invloed
vanorganische materialen opwater bestemd
voormenselijke consumptie:Organoleptischebeoordelingvanwaterinvoorraadsystemen-Deel1:Beprovingsmethode.
Commentaar opdeze ontwerpnorm
moet uiterlijk 28julizijn opgestuurd naar
hetNEN,Postbus505p,2600GBDelft. Op
ditzelfde adresiseenexemplaar vandeontwerpnorm optevragen. <f
Voormeerinformatie:(015]26p03po.

De64jaaroudeCallenderHamilitonbrugbijWijkenAalburg,dievervangenwordtomdatInjtesmalis.

Beter waterbeheer
Leentvaar,diealsdeeltijd hoogleraar
integraal waterbeheer aandeuniversiteit
vanWageningen ennaeen indrukwekkende
staatvandienstbij achtereenvolgens het
RIZAenRijkswaterstaatzijn sporen inde
waterwereld inmiddels welverdiend heeft,
wilbenadrukken datdedivisieWater uiteindelijkaanéénalgemeendoelwerkt."Wezijn
erniet alleenvoordepolitiek,wijwerken
aanbeter waterbeheer. Darwilzekernier
zeggendarwehet integraal warerbeheer
willenloslaren.Dariseengroorgoed in
Nederland.Waterwélgaatgebeuren, isdat
het waterbeheer voortaanonder verbeterd
toezichtgeschiedt", f
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