De samenhangtussenboven-enondergrondse infrastructuur

1. De straat heeft geen rits
Riolering, gas, water, elektra, telefoon,
centrale antennesystemen, glasvezelkabel en
stadsverwarming zijn in onze huidige
stedelijke samenleving vanzelfsprekende
openbare nutsvoorzieningen. Niet vanzelfsprekend en voor vele burgers en bedrijven
zelfs onverteerbaar isechterdenog kennelijk
veel voorkomende situatie, waarbij de straat
herhaaldelijk wordt opengebroken omeenof
andere nutsvoorziening te vernieuwen of te
repareren.
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Naast dit overlast-aspect ishet duidelijk dat
het op deze wijze uitvoeren van de werkzaamheden onnodige maatschapplijke
kosten met zich meebrengt.
Het coördineren en integreren van werkzaamheden aan bestrating en ondergrondse
infrastructuur is in grootstedelijke gebieden
kennelijk een gecompliceerd proces met zeer
veel participanten, die elk voor zich
verantwoordelijk zijn voor de aanlegen het
onderhoud van hun eigen voorziening.
De oplossing voor dit gecompliceerde
probleem begint bij een eenvoudige
constatering: de straat heeft geen rits.
In die constatering schuilt ook de oplossing
voor het probleem. Het gaat dan hierbij niet
zozeer om techniek dan wel om het oplossen
van een organisatorisch vraagstuk.
In het navolgende wordt voor een stedelijk
gebied als Rotterdam aangegeven wat hierin
inmiddels bereikt isen hoezichdat historisch
ontwikkeld heeft. Hierbij komen technieken
als "no-dig' en stedelijke leidingstraten voor
het integraal bergen van nutsvoorzieningen
niet aan de orde (afb. 2).
2. De coördinatietaak
Al vanaf het begin van deze eeuw kent
Rotterdam de unieke situatie dat de
coördinatietaak van werkzaamheden aan de
straat en de ondergrondse infrastructuur is
opgedragen aan één instantie en wel de
Stadstimmerman, zijnde de Dienst van
Gemeentewerken.
En dit isde eerste maatregel in het
organisatievraagstuk van geïntegreerd
werken. Integraal, dus gelijktijdig realiseren
van boven- en ondergrondse infrastructuur,
vereist dat de coördinatie hiervan bij één
instantie wordt ondergebracht.
Bij voorkeur —en dat zal verderop in dit
artikel duidelijker worden - dient dit de
wegbeheerder te zijn.

Wie denkt dat daarmee het geïntegreerd
werken op rolletjes loopt heeft het mis.
De historie van Rotterdam toont dit aan.
Door de oorlogsjaren kende Rotterdam een
enorme achterstand aan het onderhoud van
de bestrating en de leidingnetten daaronder.
Toen na de oorlog de nutsbedrijven eindelijk
weer konden beschikken over materialen om
de leidingnetten te vervangen, te repareren
en uit te breiden had dat tot gevolg dat op
ontelbare plaatsen in de stad de bestrating
moest worden opgebroken, weer worden
dichtgemaakt, weer opgebroken etc.etc.
Medewerkers van de Dienst van Gemeentewerken konden in die tijd maar moeilijk
meelachen met de ontelbare grappen die de
burgerij verzon over het chaotisch gerommel
in de stad. En zie, niet de grappen, maar het
gemopper van de burgerij wasdan ook de
Afb. 2 - Ruimtegebrek.

aanleiding om pogingen te ondernemen om
de werkzaamheden te integreren.
Eenmaal de straat open, dan alle bedrijven
snel de nodige werkzaamheden laten verrichten en dan de straat weer voor lange tijd
dicht. Dat was het ideaal waarnaar men
streefde; maar het heeft toch nog tot
omstreeks 1967 geduurd voordat de Dienst
van Gemeentewewrken dit rond had.
Hoe kwam dat?
3. Onderhoudsbeleid
Geïntegreerd uitvoeren van werkzaamheden
aan de bestrating en de ondergrond kan
alleen maar, indien de coördinerende
instantie de beschikking heeft over de
onderhoudsplannen van alle participanten.
Voor het opstellen van deze plannen is
het noodzakelijk dat alle participanten
hun onderhoudsbeleid formuleren en
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concretiseren; uitmondend in meerjarenonderhoudsprogramma's. En dit isdus de
tweede maatregel in het organisatievraagstuk.

MEERJARENSCHEMA ONDERHOUDSPROGRAMMA WEGEN
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Geïntegreerd werken vereist het opstellen
van een onderhoudsbeleid voor wegen,
riolering, kabels en buizen; uitmondend in
meerjarenonderhoudsprogramma's.
De belangrijkste partij hierin isde wegbeheerder. Wanneer het onderhoudsbeleid
voor wegen ontbreekt, onduidelijk of niet
consistent is, komt van integratie weinig
terecht. Dit geldt zeker voor de Rotterdamse
situatie met een relatief slechte bodemgesteldheid.
Hoe zatenzitdatmet hetonderhoudsbeleid en dan specifiek voorwegen - in Rotterdam?
Na de oorlog moest aanvankelijk alle
aandacht worden besteedt aan de wederopbouw van de stand en de haven.
Daarna vonden een snelleeconomische groei
en een bevolkingsexplosie plaats.
De uitbreiding van dehaven naarhet Botlek/
Europoortgebied was één van de geweldige
inspanningen van die tijd. Daarnaast rezen
nieuwe woonwijken alspaddestoelen uit de
grond en moesten die wijken voorzien
worden vanstraten en verbindingswegen met
de rest van de stad. Het bestrate oppervlak
groeide in die tijd razend snel. Een duidelijk
onderhoudsbeleid voor de bestaande wegen
waser eigenlijk niet. Dat tengevolgevandeze
ontwikkelingen het straatonderhoud inde
oude verzakte woongebieden in de verdrukking kwam behoeft geen verbazing te
wekken. Pasnadat de toestand vangroeizich
min of meer had gestabiliseerd werd een
onderhoudsbeleid ontwikkeld dat vanaf
omstreeks 1967 dan ook gericht wasop deze
oude stadswijken, waarbij voor het eerst niet
alleen de straat, maar gelijktijdig ook de
complete ondergrondse infrastructuur
vernieuwd werd.
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voldoende. Met zoveel participantenwaarbij ook de inspraak een belangrijke rol
speelt - ishet noodzakelijk een gestructureerde overlegsituatie in het leven te
roepen en voorts om strenge en heldere
planningsprocedures te hanteren.
Dit zijn dan de derde en vierde maatregel in
het vraagstuk:
- schep een gestructureerde overlegsituatie;
- hanteer een strenge en heldere planningsprocedure.

Deze belangrijke vorm van geïntegreerd
onderhoud kreeg de naam straatvernieuwing
mee. Aan de hand van door alle betrokken
nutsbedrijven opgestelde meerjarenprogramma's werden delen van de stad aangewezen die voor deze vorm van onderhoud
in aanmerking kwamen. Die stadsdelen
werden ingetekend opdestadsplattegrond en
zo ontstonden de namen vlekkenkaart en
vlekkenplan. Opdezewijzezijn inde periode
vanaf 1967 heel wat vlekjes weggewerkt.
Ca. 600 ha straatvernieuwing was het
resultaat van een duidelijk geformuleerd
onderhoudsbeleid met als kenmerk
maximale integratie.

Eerst iets over de gestructureerde overlegsituatie.
In Rotterdam noemen wedit het LangeTermijn-Planningsoverleg (afgekort
LTP-overleg). In dit overleg wordt voor de
middellange termijn geïnventariseerd wat de
noodzakelijke onderhoudswerken zijn voor
wegen, riolering, kabelsen buizen envindt de
onderlinge afstemming plaats, gericht op
maximale integratie. De afstemming is
daarnaast ook gericht op het vermijden van
kapitaalsvernietiging voordieonderdelen die
nog niet aan vernieuwing toe zijn. Het langetermijn-planningsoverleg wordt voorgezeten
door de coördinerende instantie, dus
Gemeentewerken.
In dit overleg zijn vertegenwoordigd:
de wegbeheerder, de groenbeheerder,
de rioolbeheerder, het drinkwaterleidingbedrijf, het gemeentelijk energiebedrijf,
de Verkeersdienst, Stadsontwikkeling,
het Grondbedrijf, het Openbaar Vervoeren
de PTT.

4. Overlegstructuur en Planningsprocedure
Terug naar het organisatievraagstuk en nu
iets meer in detail. Het formuleren van een
onderhoudsbeleid en het opstellen van
onderhoudsprogramma's alléén isniet

Voorts wordt rekening gehouden met het
omvangrijke stadsvernieuwingsprocres,
waarbij ook de woonomgeving op de schop
gaat. Kan het completer?
De produkten van het LTP-overleg zijn
uiteraard globaal; meerjarenonderhouds-

programma's, waarbij projecten uiteraard
nog niet concreto zijn uitgewerkt. Voor die
uitwerking wordt een duidelijke procedure
gehanteerd die betrekking heeft op de vierde
maatregel: het hanteren van een strenge en
heldere planningsprocedure.
In die procedure worden de volgende fasen
onderscheiden:
- de initiatief-fase;
—de fase van planvorming;
—de fase van technische voorbereiding;
- de uitvoering.
Bij de initiatieffase - en de initiatiefnemer is
meestal dewegbeheerder-wordt het project
ter concrete invulling uitgezet naar de
Nutsbedrijven, het Openbaar Vervoersbedrijf, de Verkeersdienst en Stadsontwikkeling. Daarna worden de reactiesvan
deze comparanten verwerkt en kan het
definitieve programma van eisen opgesteld
worden. Hiermee sluit de initiatieffase af.
In de volgende fase, de planvorming, komt
het eerste ontwerp tot stand, vindt inspraak
plaats en wordt aan de hand van het
definitieve ontwerp een eerste kostenraming
gemaakt. Deze fase wordt afgesloten met een
bestuurlijke goedkeuring, uiteraard nietvoor
één project, maar een verzameling daarvan;
zijnde het jaaronderhoud.
In de derde fase, die van technische voorbereiding, worden de tekeningen gemaakt,
vindt de definitieve voorcalculatie plaats,
wordt een bestek gemaakt en vindt vervolgens de aanbesteding plaats.
De initiatieffase, planvorming en voorbereiding nemen bij straatvernieuwingsprojecten afhankelijk van de mate van
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Organisatorische maatregelen:
Log de coördinatie van werkzaamheden aan boven- en
ondergrondse Infrastructuur in een hand.
Geïntegreerd werken vereist het formuleren en concretiseren
van een onderhoudsbeleid van wegen» riolering, kabels
en buizen; uitmondend in meerjarenonderhoudsprogramma's.
Maak een gestructureerde overlegsituatie tussen de
voornaamste participanten.
Hanteer een strenge en heldere planningsprocedure en laat
deze door de coördinerende instantie bewaken.
Geef tijdige en goede voorlichting aan bewoners, winkeliers
en bedrijven. Stel zonodig een projectbegeleider aan.

elkaar af te stemmen. Dit isde taak van de
Cocowos, een afkorting voor de zogenaamde
Coördinatie Commissie Werken Op Straat.
In deze commissie zijn onder leiding van
Gemeentewerken vertegenwoordigd:
de Verkeersdienst, de Verkeerspolitie en de
Dienst Midden- en Kleinbedrijf.
Om praktische redenen beperkt deze
afstemming zich tot werken aan belangrijke
wegen, zoals hoofd- en verzamelwegen,
wijkontsluitingswegen en busroutes.
De afstemming vindtmaandelijks plaatsvoor
de korte en lange termijn. Het werk van de
Cocowos kan ertoe leiden dat bepaalde
werken inde tijd verschoven worden omwille
van de uitgangspunten van een blijvende
bereikbaarheid en een goede verkeersafwikkeling.
Ook deze commissieontleent haar oprichting
uit het besef dat dienstverlening moet
(afb. 4).
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gecompliceerdheid ca. 1 tot 2jaar in beslag.
De uitvoeringsduur varieert van een half tot
twee jaar, kortom, lange termijn denken en
doen is hierbij aan de orde. Het totale beeld
van het in het voorgaande beschreven
meerjarenonderhoudsprogramma en de verschillende fasen daarin isweergegeven in
afbeelding 3.
De bewaking van dit gehele proces ligt
uiteraard bij de coördinerende instantie.
In de Rotterdamse situatie isdit, zoals reeds
eerder gememoreerd, de wegbeheerder.
5. Voorlichtingendienstverlening
Voorafgaand aan de uitvoeringsfase worden
bewoners, winkeliers, bedrijven en andere
belanghebbenden doormiddelvan publicaties
in wijkbladen en een zogenaamde "bewonersbrief hiervan in kennis gesteld.
Tijdige en goede voorlichting isde vijfde
maatregel in het organisatievraagstuk.
Iets wat tijdig aangekondigd en begrijpelijk
gemaakt is,bewerkstelligt een mildere
reactie bij hen die het ongemak wordt aangedaan. Ook bijhetwerken opstraat moetde
overheid zich bewust zijn van het feit dat het
aspect dienstverlening door de maatschappij
zwaar gewogen wordt.
Dit isde reden waarom in Rotterdam reeds
enige tijd voor bepaalde werken op straat,
óók in de onderhoudssfeer, de functie van
projectbegeleider in het leven is geroepen.
De projectbegeleider heeft als voornaamste
taak het leggen en onderhouden van
contacten, vanaf de initiatieffase tot en met
de uitvoering, met onder andere de Kamer
van Koophandel, bewonersorganisaties,
winkeliersverenigingen en bedrijven.
Het doel hiervan isde daar levende wensen
zoveel alsmogelijk tehonoreren. Hierbij gaat
het uiteraard niet om het aanbrengen van

overbodige luxe en leuke dingen voor de
mensen, maar wel om kwesties alsbereikbaarheid, overlastbeperkingen faseringen
in de uitvoering.
De coördinatietaak van de Dienst van
Gemeentewerken betreft nogeen ander
aspect en wel het volgende:
In verband met de afwikkeling van het
verkeer en de bereikbaarheid van stadsdelen,
winkelstraten, bedrijven e.d. ishet van uitermate groot belang de uitvoering van diverse
bestratingsprojecten: onderhoud,
reconstructie en nieuwe aanleg, in de tijd op

6. Beleidkanwijzigen
In het voorgaande isaangegeven hoe belangrijk het isde beschikking te hebben over
een onderhoudsbeleid en daarvan afgeleide
meerjarenonderhoudsprogramma's. Beleid
kan echter aanwijzigingen onderhevigzijnen
soms zijn die wijzigingen zeer ingrijpend.
In de periode 1982 t/m 1986 hebben in de
Gemeente Rotterdam omvangrijke bezuinigingsoperaties plaatsgevonmden, teneinde de gemeentebegroting nog enigszins
sluitend te kunnen krijgen. Daarbij ishet
straat- en rioolonderhoud bepaald niet
• Slot op pagina 246
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De doelstellingen van de Stichting zijn met
het oog daarop alsvolgt geformuleerd:
—het bevorderen van de noodzakelijke
toename van de maatschappelijke belangstelling voor de riolering;
—het verzamelen en verspreiden van
aanwezige kennis en ervaring, het vergroten
van die kennis, het ontwikkelen van kostenbesparende technieken en methoden en het
coördineren van de onderzoeken en
—het fungeren als informatiebron op het
gebied van de riolering.
Sinds de oprichting, medio 1986. heeft de
Stichting RIONED een aantal projectvoorstellen ontvangen. Deze betreffen:
—toestandsbeschrijving en beoordeling aan
de hand van rioolinspecties;
—een onderzoek naar aantastingsverschijnselen in riolen;
—een onderzoek naar de elementen die een
rol spelen bij het vertalen van de technische/
financiële problemen rondom de riolering
naar op maatschappelijk en politiek vlak te
houden discussies ter oplossing van die
problemen en
—een proefproject met betrekking tot de
gewenste frequentie en de juiste wijze van
inspecteren van de riolering.
Met de uitvoering van deze projecten is
reeds, voorzover daartoe de financiën rijken,
een aanvang gemaakt.
Het bestuur van de Stichting heeft een
Adviesraad ingesteld welke onder meer tot
taak heeft het bestuur te adviseren met
betrekking tot de te ontplooien ativiteiten en
de volgorde van aanpak.
Met name aan het bereiken van de eerste
hierbovengenoemde doelstelling heeft de
Stichting reeds een veelheid van initiatieven
ontplooid. Deze hebben geresulteerd in een
grotere mate van belangstelling voor de
rioleringsproblematiek. In dit verband
wijzen wij unogmaalsopdedoorde Minister
van VROM aan de Tweede Kamer aangeboden nota Riolering [4[.
Met ingang van december 1986 bestaat het
bestuur van de Stichting uit:
ir. J. H. J. Bergsma (NIDIG, Dienst
Openbare Werken en Volkshuisvesting
Enschede);
J. C. Th. van der Doet' (gemeentebesturen,
burgemeester van Vlissingen);
ing. S. J. Dijkstra (Nederlandse Vereniging
van Wegenbouwers);
prof. ir. H. P. S. van Lohuizen (onderwijsinstellingen);
J. H.A. M Martens (toeleverende bedrijven):
ir. G. C. van Wijnbergen (gedeputeerde
provincie Utrecht) en
ir. A. R. Manuel (ONRI).
Van de zijde van de ministeries van EZ en
VROM iseen waarnemer benoemd.

De Stichting hoopt haar activiteiten te
kunnen ontplooien door bijdragen van de
zijde van de hogere overheid, de gemeenten,
de provincies, water- en waterzuiveringsschappen en het bedrijfsleven. De eerste
reacties op het verzoek de Stichting
financieel te willen ondersteunen zijn
bemoedigend.
6. Samenvatting
Het verval dat de Nederlandse riolering
vertoont isgeen mythe doch werkelijkheid.
Een bundeling van krachten isnodig met het
oog op het oplossen van de talrijke
problemen.
De Stichting RIONED kan, onderde
voorwaarde dat zij voldoende materiële en
immateriële steun ontmoet, een stimulerende en coördinerende rol vervullen bij
het oplossen van de problemen.
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buiten schot gebleven. Een indruk hiervan:
—op straatonderhoud isruim ƒ 16 miljoen
bezuinigd op een oorspronkelijk jaarbudget
van ƒ 44 miljoen;
—op het rioolonderhoud is ƒ6 miljoen
bezuinigd op een jaarbudget van ruim
f 13 miljoen.
De bezuiniging op het rioolonderhoud
betekent aanmerkelijk minder jaarlijkse
rioolvernieuwing. De bezuiniging op het
straatonderhoud isingevuld door de straatvernieuwing als onderhoudsvorm volledig
achterwege te laten en te vervangen door
goedkoper straatonderhoud, te weten in
geringe mate ophogen en herbestraten
zonder werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur. Een vorm diein
Rotterdam 'strijkijzeren' genoemd wordt.
Straatvernieuwing wasjuist de onderhoudsvorm waarbij maximale integratie met
ondergronds werk mogelijk was.
Het zal duidelijk zijn dat door de
bezuinigingen de mogelijkheden om
geïntegreerd te werken kleiner geworden
zijn; ook al omdat bij dergelijke forse
verlagingen van budgetten ieder van de
comparanten nadrukkelijker dan voorheen

prioriteiten gaat stellen en de kans op
integratie daardoor verkleint. Met name
heeft dit voor het rioolonderhoud kostenverhogende consequenties.
Immers, bij singuliere rioolvernieuwing,
moet toch ook de straat open en weer dicht
gemaakt worden. De kosten hiervan komen
dan echter wel ten laste van de rioolbeheerder.
De bezuinigingen leiden hierbij dan deels tot
een verschuiving van kosten. Toch isin de
achterliggende jaren, ondanks dat straatvernieuwing niet meer bestond, ca. 80% van
het rioleringswerk geïntegreerd met straatonderhoud uitgevoerd.
Beleid kan wijzigen enzie,innovember 1986
heeft het College van B & W,op grond van
door de Dienst van Gemeentewerken uitgebrachte beleidsrapporten met betrekking
tot het onderhoud van wegen en riolering,
besloten om het onderhoudsbudget voor
wegen voor de komende vierjaren weer te
verhogen met ƒ 6.0 miljoen per jaar.
Het uitbrengen van die beleidsrapporten
heeft aangetoond hoe belangrijk de
adviserende rol van een technische dienst,
zoals Gemeentewerken, kan zijn.
Deze constatering houdt tevens een
boodschap in. Het onder de aandacht
brengen van de problematiek bij bestuurders
en beleidsmakers houdt onder andere in dat
technici op grond van beleidsvisies, ook waar
het het onderhoud betreft, bestuurders
duidelijk moeten makenwatde consequenties
zijn van een beleid en beleidswijzigingen.
Daarna hebben technici hetrecht- en anders
kunnen zij niet werken —om een bestuurlijk
standpunt af te dwingen. In het Rotterdamse
isdie wisselwerking volopaanwezigen vormt
dan ook de basis voor een uitstekende relatie
met het Bestuur. Een fantastisch klimaat om
in te werken (afbeelding 5).
7. Samenvatting
In dit artikel isingegaan op dewijze waarop
het onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur integraal gerealiseerd
kan worden. In grootstedelijke gebieden is
dit een gecompliceerd proces met zeer veel
participanten, die elk voor zich verantwoordelijk zijn voor de aanleg en het
onderhoud van hun eigen voorziening.
Integratie vereist het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en afstemming van
korte-termijn onderhoudsplannen.
Het israadzaam de coördinatie hiervan bij
één instantie te leggen. Het gaat hierbij dan
niet zo zeer om technische oplossingen, maar
meer om een organisatorisch vraagstuk.
Voor een stedelijk gebied als Rotterdam is
aangegeven wat hierin inmiddels bereikt is,
waarbij tevens de effecten van bezuinigingsoperaties betrokken zijn.
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