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Ishetnogverantwoord
teblijveninvesterenin
nieuwe infrastructuur
inhetwesten?"
InheteerstenummervanH 2 0vanditjaarstondhetberichtdatvanaf1januarijl. Rijkswaterstaat
eenagentschapis^eworden.BinnenRijkswaterstaat ishetRijksinstituutvoorIntegraalZoetwaterbeheerenAfvalwaterbehandeling (RIZA]vanoudsde'counterpart'voorde bedrijvenendiensteninde
watersector.Eenspecialistischedienst,waarin nietalleenveelkennisenervaringaanwezigis,maar
ookeendienstdiedezekennisvoortdurendactie/uitdraagt,^etuyedetweevollepagina'smetin
2005nieuwverschenenrapportenindiezelfdeuitgavevanH20. StaanerookvoorhetRIZAveranderingenvoordedeur?VerslagvaneengesvrekmetAndrévanBennekom,hoo/din^enieur-directeurvan
hetRIZA,inhetSmedinghuisinLelystad.
WatwasdeaanleidingomvanRijkswaterstaat
eenagentschaptemaken?
"Ditiséénvandeveleveranderingen die
derijksoverheid doorvoert om toteen efficiënter werkend overheidsapparaat te
komen.Wijkenden totdusverrestrakke
jaargrenzen,dieertoeleiddendatgelden
alleen binnen eenjaar besteedkondenworden.Wekrijgen nueenbaten-enlastensysteemdatflexibeleriseneenmeer projectmatigebestedingvangeldenmogelijk maakt.
Demaatregel isanderzijds ookonderdeel
vandekeuzeomdewerkvelden,beleid,uitvoeringeninspectie inderijksdiensten van
elkaar tescheiden.Inhetbijzonder Rijkswaterstaat vond menaltijd een tegrote,te
machtigeorganisatie.Datgeheelisnu in
drieëngesplitst.Rijkswaterstaat isnu alleen
dezelfstandige uitvoeringsorganisatie
geworden."
"Deminister endestaatssecretaris houdendebestuurlijke verantwoordelijkheid
voorhetdoenen laten vandedienst,dieze
totdusverreookhadden.Ookdegeldstroom
blijft dezelfde.Wijhoeven niet,zoalsdeuniversiteiten,eeneigenderdegeldstroom te
gaancreëren.Het KNMIisonsvooroc^ian.
Datisaleerdereenagentschapgeworden."
Benjeblijmetdezenieuwepositionering?
"Ja,ikvind heteengoede ontwikkeling.
Maarerkomtwelheel watbijkijken voorje
dedienstzoverhebt.Financiën heeft dit hele
procesuiterst kritischgevolgd.Het waséén
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vandedriespeerpunten uit het ondernemingsplan vanRijkswaterstaat: hethuis op
orde,eenpublieksgericht netwerkmanagementeneenmodern personeelsbeleid. In
dezenieuwestructuur krijgen wenu het
huisoporde.Definanciële organisatievan
debedrijfsvoering isvernieuwd.Hetbetekent welstrakkereregels,meer gelijkvormigheid,minderruimtevooreigen ontwikkelingeneninitiatieven, meer centrale
sturing."

belangenvanaldiefuncties lopenniet altijd
parallel.Hetislastigom toteengoede afwegingenafstemming vandiebelangen te
komen.HetRIZAondersteunt debeheersdiensten vanRijkswaterstaat daarbij."
"HetLwelzodathetkarakter van het
RIZAdelaatstejaren veranderd is.Toen mijn
voorganger,JoostdeJong,in 1985benoemd
werd,kreeghijalsopdrachtvanhetRIZA
eentechnisch-wetenschappelijke clubvan
hoogniveau temaken.Datheeft hijook
gedaanenmet veelsucces.Indatbeleidis
tienjaargeleden,netvoormijn komst,een
kenteringgekomen.Hetsterk wetenschappelijk karakter vanhetinstituut isafgebouwd.HetRIZAisveelmeer adviserend
geworden.Hetkreegmeereen regisseursrol.
Wehebben nu vooraldeskundigen in dienst
ennauwelijks nogwetenschappers.En nieuweontwikkelingen staanvoordedeur."
Waardoeljeop?
"Eéndezerdagenvaltdebeslissingvan
het kabinet overdeoprichtingvanhetDelta-instituut, waarin allekennisop het
gebied vanbodemenwater,zowel kwaliteit
alskwantiteit,gebundeld wordt.Specialistischekennisdienu aanwezigisbij WL/Delft
Hydraulics,GeoDelft, GTI,NITG-TNO,
RIZA,RIKZendeDienstWeg-enWaterbouw vanRijkswaterstaat wordt gebundeld."

Waarkomtdezeimpulsvandaan?
"Het iseengevolgvanhetadviesvande
commissieWijffels diehetprocesvandeontwikkelingvanfundamentele kennis,het
omzetten in toegepaste kennisenhetvermarktenvandezekennisonderdeloep
Aanwelksoortnetwerkendenkenjulliebij
genomen heeft. InhetDelta-instituut wordt
publieksgerichtnetwerkmana^ement?
allefundamentele ken"Wehebben het
nisdiein Nederland
danoverdefysieke stelaanwezigisophet
selsdiewijbeheren, dus
"RIZAverdwijntals
gebied vandedeltaprooverhet hoofdwatersysblematiek bijeengeteem,degrote rivieren,
zelfstandigedienst.
bracht.Zowel nationaal
hetIJsselmeerende
als
kustwateren, het
Dedeskundigenverhuizen internationaal
komen wedan sterker
hoofdvaarwegennet en
te
staan.Voorde
hethoofdwegennet. En
naardenieuwe
bestaande organisaties
met publieksgericht
wasditwelevensliknetwerkbeheer bedoeWaterdienst"
ken,maarhet opent
len weonderanderedat
ooknieuwemogelijkheden. Hetadviesis
weonsbeheerbeterafwillenstemmen op
verderuitgewerkt onderleidingvanHans
datvanderegionalebeheerders.DeKRW
Smits.Binnenkott komteenconcreet voorhelptdaarbij,want diedwingt onstoteen
stelinhetkabinet.Hetnieuwe instituut
scroomgebiedsgerichteaanpak.Voorhet
moetper 1januari 2007gaan functioneren.
hoofdwatersysteem onderscheiden we17
Hetkrijgt eenapartestatus,losvande
verschillendefuncties. Bijelkvandie funcministeries.EensoortTNO-achtigepos
tiesstreven weernaar het beheeraftestem
Ditmoet nognader worden uitgewerkt."
menopdewensen vandegebruiker. Ende

werkteikinSurinameopdeafdeling Wegen
enBruggenvanhetministerie vanOpenbare
WerkenenVervoer.Vanaf1980hebik,weer
terugbijRijkswaterstaat, eetstgewerkt aan
deringwegvanAmsterdan1. Daarnabenikin
Overijssel lidvanhetdirectieteam geworden
enin 1990hoofdingenieur-directeur inGroningen.Daarkreegikvoorheteerstweet met
water temaken.Toendedirecties Groningen,FrieslandenDrenthewerden samengevoegdtotdeDirectieNootd-Nederland werd
ikhoofdingenieur-directeur vandeDienst
Weg-enWaterbouwkunde inDelft, een
dienstdiezichzowelmetvraagstukken van
dedrogealsvandenattewaterstaat bezighield.Vandaaruit benikin 1997Joostde
Jongopgevolgd als hoofdingenieur-directeur
vanhetRIZA."
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AndrévanBennekom.

WatbetekentditvoorhetRIZA?
"HetRIZAraaktzijn specialisten kwijt,
zo'n 40vande400medewerkers.Maarparallelbinnen ditprocesloopteen reorganisatie
binnenRijkswaterstaat. Dedeskundigen van
RIZA,RIKZenDWWworden bijeengebracht
mdenieuweWaterdienst.Dezedriedienstenzijn allemaalspecialistische diensten,
diealsinds 1985 in hun huidige vorm
bestonden, maardienu doordevormingvan
hetDelta-instituut toteen hergroepering
gedwongen worden.RIZA,RIKZenDWW
opererenophetzelfde terrein: waterstanden,
veiligheid,ondiepekustwateren, dynamisch
kusrbeheer,waterkwaliteit, ecologie."
"Dezesamenvoeging isnietnieuw.Vroegerwarendezemensen ookverenigd inde
DirectieWaterhuishouding enWaterbeweging,met meerdan 1000mensen.Die
omvangmaaktedezedirectieslecht bestuurbaar.Nugaat hetomeendienstvanongeveer550medewerkers,eenomvangdieveel
betertebesturen is.Alledeskundigen op
gebiedvanwaterbeheer zitten dan weer bijeen.Ookvergunningverlening en handhaVln
gg a a n overnaarhetnieuwe instituut."
^«tekentditheteindevanhetRIZA?
"Ja,alszelfstandige dienstwel.HetRIZA
^ in1920opgerichr,ominNederlandde
îfvalwaterproblematiek terhandtenemen,

Datheeft uiteindelijk geleidtotdeinwerkingtredingvandeWvoin 1970.HetRIZAwas
specialistophetgebiedvande afvalwaterzuivering,laterophetgebiedvanhet waterkwaliteitsbeheer.MetAbDirkzwagerisonlangs
delaatsteafvalwaterman vertrokken."
"HetRIZAisinhetkadervandespreidingvanderijksdiensten verhuisd vanVoorburgnaarLelystad,indertijd eenovergang
volemotie.Watnu denieuweplaatsvanvestigingwordt,weetikniet.HetRIKZzitin
DenHaag,DWWinDelft. Onze mensen
staan niettetrappelen omterugtegaan
naarderandstad.Verstandelijk staanzewel
achterdezeontwikkeling, maar emotioneel
ligt heteenstuk moeilijker."
"Webereideneengedenkboekvoor,
wantdekansdatvoordeafkorting RIZAook
ditkeerweereen nieuweinvullinggevonden wordt,lijkt mewelergklein."
Hoebenjijzelfbij hetRIZAterechtgekomen?
"Ikbengeboren in 1947ennamijn studiecivieletechniekinDelft begonnenbijde
toenmaligestudiedienst Hoorn vanRijkswaterstaat.Datwaseenkleineadviesdienst
voordekustenWaddenzee.Wededen onderzoeknaardemogelijkheden voor afsluiting
vandeWaddenzeealsvervolgophetDeltaplan.Laterbenikovergestapt naardeverkeers-envervoerssector.Van1977tot1980

Köekijkje tegendetoekomstaan?
"Ikzievoormezelfgeen HID-functie
meetweggelegd.Maarikvoelmezeerverbonden methetveldvan waterhuishouding
en-beweging.Voordetoekomst isdegrote
vraaghoeweonsvoorbereiden opdecombinatievanzeespiegelrijzing, klimaatveranderingenbodemdaling.Financieelzullendete
nemenmaatregelengeenechtprobleem zijn,
wantwebetalen nuergweinigper inwoner
perjaar vooronzedrogevoeten.Maarwilje
wonenachtermetershogedijken? Kunje
emotioneelmetzo'nconstantedteigingop
deachtergrond omgaan?Hoezekerzijn de
technischeconcepten?NewOrleanslaatzien
hoegigantisch derampspoed isdieoverje
heenkomtalshetmisgaat."
"Ishetnogverantwoord omte blijven
investereninnieuweinfrastructuur in het
westenofmoeten web^taccentverleggen
naardehogeredelenvanonsland?Diediscussiebegint nu opgangtekomenendie
discussiemoetookgevoerd worden. Eerst
moeten wedefasevanbewustwording door.
Dathebbenweindejaren '90gezien bij
'ruimtevoorwater'.Dieproblematiek leefde
eerstalleenmaarindekringenvanhet Rijk.
Maarnu ishijookverankerd inhet bewustzijn vangemeenten enprovincies,ingenieursbureaus enprojectontwikkelaars.Zo
moethetbijzeespiegelrijzing en bodemdalingookgaan.Deproblematiek vandedelta
bij hetprocesvanklimaatverandering. Hij
speelt bijons,maarookinIndonesië,Bangladesh,Vietnam,EgypteendeVerenigde
Staten.Hetiseenwereldwijd vraagstuk,
'waterenruimtelijke ordening'wordt het
belangrijke terreinindetoekomst, naast
'watet eneconomie',debenadering vau hetzelfdeprobleemvanuit kostenenrisico's.
Daarzouiknoggraageenaantaljaren aan
meewerken."<f
Maarten Gast
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