Milieu-onderzoek: schieten opeen bewegend doel

Schaalvergroting
In het vorige artikel [Zoeteman, 1988]iseen
korte schets gegeven van het proces van
schaalvergroting dat de afgelopen eeuw in
het denken over milieubeheer is opgetreden.
Daarbij worden een vijftal fasen onderscheiden. In de periode tot 1913,waarin de
overheidsbemoeienis met de openbare
watervoorziening gestalte krijgt, overheerst
als dominante maatschappelijke tendens de
hygiëne. Daarna ishet realiseren van
technische voorzieningen alsvruchten vande
industriële revolutie een dominante factor.

verandering tot op mondiaal niveau uitstrekt.
Een kernachtige samenvatting van deze
ontwikkelingen geeft afb. 1,waarin tevensde
groei van de milieurelevante wetgevinginons
land cumulatief is weergegeven.
De kenmerken van deze ontwikkelingen in
het milieubeheer weerspiegelen zich in de
doelstellingen van het milieu-onderzoek.
Deze doelstellingen zijn bijelke stap in het
schaalvergrotingsproces opgeschoven
waarmee de laatste decennia de noodzaak
ontstond om buiten de landsgrenzen te leren
denken.
Van drinkwater- naar milieu-onderzoek
De wortels van het milieu-onderzoek liggen
in niet geringe mate bij de instellingen die
zich van oudsher hebben beziggehouden met
de behandeling van drink- en afvalwater, het
RID sinds 1913 en het RIZA sinds 1920 en
bij de onderzoeksinstellingen gericht op
landbouw en visserij,zoals het RIVO dat in
1888 isopgericht. Tot aan de tweede
wereldoorlog kende dit onderzoek een
gestage doch geringe groei, zoals voor het
RID isgeïllustreerd in afb. 2. De snel toenemende milieuverontreiniging en de bedreigingen daarvan voor volksgezondheid,
natuurbehoud en drinkwatervoorziening
hebben de onderzoeksorganisaties sterk
gestimuleerd. Deze tendens wordt mede
gevoed door de watersnoodramp en het voor
de uitvoering van het Deltaplan benodigde
onderzoek. De echte groei-explosie ontstaat
in de jaren zeventig, parallel aan de uitbouw
van de milieuwetgeving. Bij het RIV worden
vele milieu-onderwerpen opgepakt, zoals
luchtverontreinigingen geluid, waarbijgeluid
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Na 1953, het jaar van de watersnoodramp,
komt de milieuwetgeving in een eerste
stroomversnelling, hoewel het accent van het
overheidsbeleid meer op kwantitatieve dan
kwalitatieve vraagstukken blijft liggen.
De kwaliteit van het drinkwater isvoor de
civiel ingenieurs uit die dagen met het
zoutgehalte alvoldoende gekarakteriseerd.
Begin jaren zeventig vond er door de
accumulatie van milieuproblemen een
omslag plaats van kwantiteitsdenken naar
kwaliteitsdenken. Intussen nemen de
problemen een steeds grootschaliger vorm
aan. De lokale problemen uitdevorigeeeuw,
hoewel zelf eerder intenser dan minder
geworden, zijn overgevleugeld door
problemen oplandelijk, opstroomgebied- en
op continent-niveau. In dejaren tachtig
treedt na het voltooien van de sectorale
milieuwetten de noodzaak van een integrale
aanpak op de voorgrond waarbij de schaalvergroting zich met vraagstukken als de
aantasting van de ozonlaag en de klimaats-

TABEL I— Bijstelling prognose waterbehoefte.
Prognose waterbehoefte
in 2000 (min m3)
Ie structuurschema (1973)
2e structuurschema (1985)
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weer spoedig afvalt, gezien de grotere
expertise bij TNO. Het RID besteedde naast
drinkwater in toenemende mate aandacht
aan het oppervlaktewater en de bodem.
Momenteel isook bij bijvoorbeeld het
KIWA, het DBW/RIZA en inhet buitenland
te zien hoe op hetwatergerichte onderzoeksinstellingen vanaf het eind van de jaren
zeventig hun werkterrein naar het bredere
milieuveld beginnen te verleggen.
Uitsplitsing beleidsvoorbereidende. en
technologische onderzoekingen
Deze overgang van drinkwater- naar milieuonderzoek vond bijhet RID rond het midden
van de jaren zeventig plaats. De op basisvan
een speurwerkovereenkomst met het KIWA
(1972) in bedrijf genomen proefinstallatie
voor Veluwe-infiltratie (Leiduin), voor
voorraadvorming in spaarbekkens
(Dordrecht) en voor ontzouting (Jutphaas),
later aangevuld met een proefinstallatie voor
hergebruik van afvalwater (Dordrecht)
worden na afronding van de projecten weer
afgestoten en de follow-upwordt grotendeels
aan het KIWA overgedragen.Een belangrijke
aanleiding hiervoor was niet alleen de grote
zuigkracht van het zich ontwikkelende
milieubeheer, maar ook de drastisch bijgestelde prognose voor de waterbehoefte die
daalde van4.000 min.m 3naar 2.000min.m 3
voor het jaar 2000 (zie tabel I). In 1981was
de waterbehoefte 1.400 min. m3. Met deze
veel bescheidener prognose voor het toekomstige waterverbruik wasde taak van het
RID als een soort Deltadienst voor de
drinkwatervoorziening beslecht. Het RID
heeft zich niet alleen rond 1980-1985 uit het
technologische wateronderzoek teruggetrokken, ook werden de ingenieursbureauactiviteiten voor watervoorzieningssystemen,
die resteerden na de grote taak om heel
Nederland aan te sluiten op de waterleiding
overgedragen aan derden. Het ging hierbij
om kleine pompstations en objecten van

Afb. 2 - De ontwikkeling van hetpersoneelbestand vanhet RU)
indeperiode 1913-1983.

Afb. I - Cumulatief beeld beschikbare milieuwetten ende dominante
vernieuwingstendenzen inhet milieubeheer.
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zaamheden tot aan zijn vertrek inmaart 1988
zijn in veel opzichten als nazorg van de
fusieperikelen te zien.
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Afb. 3 - Landelijk meetnet luchtkwaliteit.

bijvoorbeeld de Rijksgebouwendienst.
Hierdoor resteerden het beleidsvoorbereidende en handhavingsonderzoek.
Deze veranderingen vonden hun beslag nog
vóór de fusie per 1984 met RIV en IVA tot
het RIVM. Daarmee liep het RID duidelijk
vooruit op de latere privatiseringsoperatie
die de Rijksdienst in drie golven zou gaan
treffen. Tevens isdaarna aangetoond dat
zulke veranderingen niet hoeven te worden
opgelegd om met succes tot stand te komen.
Rond 1980 bereikt de, ondanks genoemde
afsplitsingen, stormachtigegroeivanhet RID
het hoogste punt met een totaal van 279vaste
en tijdelijke medewerkers, welk aantal in
1983 tot 220 is teruggevallen.
Scheiding onderzoek en beleid
Naast de opbouw en latere afstoting van
technische zaken ishet RID ook de bakermat
geweest van de beleidsdirectie Drinkwatervoorziening die in 1973 isopgericht en in
1977 van het RID wordt afgescheiden om op
het Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne te worden ondergebracht. Zo zijn
naast de technische uitvoerende ook de
beleidsmatige taken afgestoten. In deze
periode zienweeen heelander RID ontstaan
dan in de periode onder leiding van
prof. W. F. J. M. Krul tot stand wasgekomen. Dat dit stond te gebeuren werd in
1973 al voorvoeld door ir. P. Santema die als
directeur was aangetreden na het plotselinge
vertrek in 1972 van de vorige directieleden
ir. T. Verheul en ir. Th. G. Martijn.
Hij verwoordde dit in zijn artikel 'RID,
Quo-Vadis'[Santema, 1973]:
'Een toeschouwer ontkomt niet aan de
indruk dat de inspanningen inNederland op
het gebied van de volksgezondheid, de
milieuhygiëne, het waterbeheer en andere

een zodanige mate van diversiteit vertonen
dat in bepaalde gevallen gesproken mag
worden van versnippering.'
Santema bracht in de volgende tien jaar het
RID tot opdedrempel vandenieuwe RIVMorganisatie die zich richt op beleidsvoorbereiding en ondersteuning van de handhaving van de milieu- en volksgezondheidswetten.
Integratie en netwerkvorming
De nade uitsplitsingresterende taken van het
RID liggenzoalsgezegd ophetgebied vande
beleidsvoorbereiding op Rijksniveau en de
ondersteuning van de handhaving met onder
andere meetnetten, die indejaren zeventig
en tachtig snel in aard en omvang toenemen.
Na deze loutering van het RID isde
organisatie rijp voor integratie met het RIV
dat eveneens in dejaren zeventig op milieugebied een sterke groei teziengeeft. Behalve
metingen inde rijkswateren springtvooralde
opbouw indejaren zeventigvanhet Nationaal
Meetnet Luchtverontreiniging (afb. 3) in het
oog. De fusie waaruit in 1984 het RIVM
ontstaat, biedt een ideale combinatie van
onderzoek binnen de verschillende milieucompartimenten. Het integreren van deze
expertise isvanaf dat moment de belangrijkste uitdaging van de organisatie, temeer daar
vanaf 1985 het milieubeleid voorop loopt,
waar het om een integrale benadering gaat.
Een typering van de doelstelling van het
milieu-onderzoek binnen het nieuwe RIVM
werd reedseerdergegeven [Zoeteman, 1987].
Bij de overgang van het RID naar het RIVM
in de periode 1982-1985 heeft de directeur,
ir. Tj. Hofker, een belangrijke faciliterende
rol gespeeld. Aangetreden bij het RID in
1976 begeleidde hij het fusieproces intensief
in de meest hectische periode. Zijn werk-

Integratie van milieu-onderzoek heeft
inmiddels bij de meeste instellingen in
Nederland gestalte gekregen. Naast het
RIVM zijn ook DBW/RIZA en DGW,
waarin onder andere de Deltadienst is
opgegaan, gereorganiseerd en zijn de
onderdelen van de Directie Landbouwkundig
onderzoek in sterke beweging.
Tevens isbij TNO een integratie van
milieu-onderzoek tot stand gekomen waarbij
het IMG-TNO merendeels isopgegaan in
MT-TNO.
Verdere samenvoegingen van deze instellingen zullen de optimale grootte van een
doelmatige organisatie overschrijden.
Anderzijds isde noodzaak van integratie
door genoemde samenvoegingen nog niet
verdwenen. Andere vormen van afstemming
zijn hiervoor echter meer geëigend. Daarbijis
collegiale samenwerking tussen de Rijksinstellingen, binnen een door gemeenschappelijke randvoorwaarden beschermd
netwerk van informatiebestanden en
•modellen, de aangewezen weg. Hier ligt de
grote uitdaging van de komende jaren.
Of daarmee het beweeglijke doel van milieuonderzoek tot rust zal komen laat zich
moeilijk raden. Persoonlijk acht ik het niet
waarschijnlijk. Vermoedelijk gaan de milieuonderzoeksinstellingen na het jaar 2000
meer over de grens kijken en als
onderdeel van de inmiddels open gelegde
Europese markt functioneren.
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