OPINIE

Enkelevoorbeeldenvanontwikkelingen
"Het overheidslaboratorium:
waaromnog?"
IndeNederlandsewatersectorzijndiverseoverheidslaboratoriaactie/ Dezelaboratoria zijn
vanoudsherinhandenvanhetRijk,dewaterschappen,dewaterbedrijven endiversekennisinstitutenzoalsKiwa,TNOenRIVM. Regelmatig
wordthetvoortbestaanvanhetovcrheidslaboratoriumterdiscussie^esteld.Als^evohjhiervan
neemthetaantal overheidslaboratonazienderogenaf.Ditartikel^aatinopdezeajhame ende
achterliggendeoorzakenenprobeertantwoordte
gevenopdevraa^waaromdeoverheidno^over
eeneigenwaterlabdienttebeschikken.

• wijzigingen inwerkmethode,werkpakketenwerklast
Mededankzijbeleidsontwikkelingen inhetwaterbeheer,zoalsdeKaderrichtlijnWater,verandertdebehoefte aanlaboratoriumondersteuning. Onduidelijk isnoghoewerklast,werkmethodeenwerkpakketzichzullenontwikkelen.Welisduidelijkdatereenforsebeleidsvraagligt
bijdewaterbeheerders,diedirectdelaboratoria raakt;
• verbredingvanhet analysepakket
Deaccenteninhetlaboratoriumonderzoek wordenverlegdnaaranderestoffen. Deverwachtingisdatmetnamedebehoefte aanhydtobiologischengeïntegreerd onderzoekzichverder
zalontwikkelen.Ditbetekentonderanderedatmeertypen kennisenkundebeschikbaarmoetenzijn.Eenverdereverbredingvanhetanalysepakketheeft consequentiesvoordeinrichting,
kwaliteitenbenodigdeschaalgroottevande laboratoriumfunctie;
• ontwikkelingenintroductieautomatisering en technologie
Arbeidsintensieveanalyseswordensteedsmeergeautomatiseerd.Metdeuitbreidingvande
analysemogelijkheden neemt bovendiendecomplexiteitvandebenodigdetechniekentechnologietoe.Ditbetekentdatdevereisteprofessionaliteit toeneemt (opleidingsniveau)ende
behoefte aanvoldoendefinancieel draagvlakvoordebenodigdeprofessionaliteit endeaanschaf
vanvaakkapitaalintensieve apparatuur.

Publiek belang staat centraal
Dediscussieoverdepositievanhet laboratorium moet wordengezien indebredere
contextvanhet waterbeheer. Het Rijk,
waterschappen, waterleidingbedrijven en
gemeenten hebbeneenwettelijke zorgplicht
rond het watersysteem- en het waterketenbeheer.Het waterbeheer iseen politiekhestuurlijk relevantengevoeligthema,alis
net alleen maar vanwegedekosten richting
deburger.Ookdewaterlaboratoria vervullenhierin eenrol.
Inmiddels worden delaboratoria geconfronteerd met verschillende ontwikkelingen
(ziekader).Daardoor isde laboratoriumsector langzaam maar merkbaar in transitie:
eentendens naarschaalvergrotingen professionalisering.Doelhiervan isom toteen
kostenefficiënte laboratoriumorganisatie te
komen.Hetaantaloverheidslaboratoria en
commerciële laboratoria isde afgelopen
jaren afgenomen endeverwachting isdat
hetaantal nogverderzal afnemen.
Dezeontwikkelingen vormeneenvoedingsbodem voordiscussie.Ondankseen
telatiefbeschermde positiebinnen de
organisatie wordt het inschakelen van
marktpartijen bij uitvoerende werkzaamhedensteedsmeeralsonderdeel vanhet beleid
beschouwd.Fusiesenschaalvergroting zijn
aanleidinggeweest toteen verdergaande
professionalisering vancommerciële laboratoria.Deafweging vande verantwoordelijkheidvandeoverheid versusbenodigde nieuweinvesteringen en 'kerntakendiscussies'
hebbengeleid toteenterugkerende vraagof
eenoverheidslaboratorium nogwelnodigis.
Voorhetbeantwoorden vandezevraag
Wordthieronder eenaantal handvatten
geboden.

Devraagofdeoverheid takendient uit
tevoeren,hangt samen metdevraagofsprakeisvaneen publiek belang.Een publiek
belangiseenbelangwaarvoordeoverheid de
eindverantwoordelijkheid neemt,omdat dit
belanganders nietgoed totzijn recht komt.
Bijlaboratoria gaat het vooralom maatschappelijke verantwoorde kosten,leveringszekerheid, kwaliteitsborging enonafhankelijkheid.
Vaakstaatdaarbij hetgehele laboratorium terdiscussie.Wijstellen echterdat eerst
hetpubliek belangperindividuele taak
moet worden beschouwd. Hetbelang blijkt
namelijk sterk teverschillen.
Vervolgensishetdevraagin hoeverre
hetoverheidslaboratorium alsgeheel nog
houdbaar isen/ofandere organisatiemodellenmeervoordehand liggen.Wijgeveneen
analysevandeverschillende taken.

Taken
Opgrond vandewettelijke zorgplicht
verrichten laboratoria diversetaken voorde
waterbeheerder. Dezetaken trekken vaakgeziendeondersteunende rol-vrij weinig
aandacht, maar zijn feitelijk onmisbaar in
het waterbeheer.Zeverschillen vanelkaar
afhankelijk vanderolentaakvandewaterbeheerder.Inalgemenezinzijndetaken
echtergoedvergelijkbaar: het uitvoeren van
analyses,calamiteitenondersteuning, ontwikkelingvannieuwe methoden,adviesen
hetregelen vandebemonsteringen uitbesteding.
Het laboratorium voertanalysesuit ter
ondersteuning vandebeleids-en beheertaken.Hetlaboratorium vertaaltdeklantvraag
ineenanalysestrategie,verricht deanalyses
en rapporteert hierover. Indepraktijk zijn

deverschillen in analysewerkzaamheden
vanzelfsprekend fors.Wijmaken hier onderscheid tussen routinematige analysesenspecialistischeanalyses.
Ingevallen vanernstige calamiteiten,
zoalsnucleaireongevallen, houdteen aantal
labotatoria faciliteiten beschikbaar om
directeanalyses tekunnen doen.Dezelaboratoriazijn aangewezen als 'waakvlaminstituten'.Ookbij plotselingevervuilingen (te
denken valtaanscheepsongevallen, illegale
lozingen,vervuilingdoorbluswater bijgrote
branden) kandelaboratoriumfunctie ingezetworden voorsnelleondersteuning en
vergelijkingen. Injuridische trajecten wordendeanalyseresultaten als bewijslast
beschouwd.
Het laboratorium beschikt veelalover
mogelijkheden en/offaciliteiten om methodenteontwikkelen (innovatie).Hierbij gaat
hetom hetontwikkelen vananalyse-,meetentoetsmethoden. Methodiekontwikkeling
heeft alsdoelom toteffectieve en efficiënte
methoden binnen heteigen toepassingsgebiedtekomen (bijvoorbeeld bij referentiebepalingen,monitoring en beleidsontwikkeling).
Ineenaantalgevallen verricht het laboratorium ookwetenschappelijk onderzoek
inopdracht van(interne ofexterne) klanten.
Hierbij moeteenrelevant onderscheid wordengemaakt tussen fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek.Beideverschillenqua werkwijze en
opstelling/inrichting van laboratoriumacriviteiten.Indemeestvoorkomendegevallen
iswetenschappelijk onderzoekgericht op
ondersteuning vanbeleids-en beheersvragenvanuit dewaterbeheerder; deze heeft
daarmeeeen toegepast karakter. Fundamen
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teelwetenschappelijkonderzoekvindt vrijwelnietplaatsbinnen het laboratotium.
Het laboratorium heeft ookeenadviserendefunctie bij beleids-en beheersvraagstukken bijdewaterbeheerder. Detoegevoegdewaardevanhetadviesisterugte
voerenopdeparate kennis vanmeet-en
analysemethoden en normeringen.De
adviesfunctie isdaarmee sterkgebonden aan
eenadequate kennis van laboratoriumwerkzaamheden en-ontwikkelingen. Het advies
kan beperkt blijven toteen interpretatie bij
deanalyse,maar ook breed worden gezien
zoalsadvisering bij hetgebruik van meetmethoden voorhandhaving en heffing. Ook
advisering in(inter-)nationale ofregionale
gremia valtdan onderdeze taak.
Steedsvakerheeft het laboratorium ook
een interne(regie)rol bij het uitbesteden.
Niet alleanalyses worden immers in eigen
huis uitgevoerd.Regiehoudt indat het laboratorium dejuiste marktpartijen inschakelt,
dezeaanstuurt en toezicht houdtopde uitvoering.Het laboratorium beschikt over
kennisvandemarkt ensteltzichdaarbij op
als'professioneel opdrachtgever'. Dezerolis
relatiefnieuw;veelalwerden marktpartijen
directbenaderd zonder tussenkomst van het
internelab.
Naastderegieopuitbesteding kanook
sprakezijn vanregieopbemonstering. Het
laboratorium steltdaartoeeen bemonsteringsstrategie op,vertaalt dezein planningen,stuurt debemonstering aan,stelt monsternamemateriaal ter beschikkingen
verzorgt het monstertransport. Debemonsteringtechnieken en monsteropwerking
worden vaakalskritische kennis beschouwd.

Afweging en analyse per taak
Voorderoutinematige analyses moet
wordenvastgesteld datdeoverheid de uitvoering van analysesaandemarkt kan uitbesteden;hetmaatschappelijkeffect is
perkt.Meerderepartijen kunnen deanalyuitvoeren endeafhankelijkheid isdaarmeeveelalbeperkt.Welresteert nogdiscussieoverdenoodzaakomeendeelvandeze
analyses ineigen huisuit tevoeren in verband met het vervullen vaneengoederegiefunctie.
Voordegespecialiseerde analyses kan
veelalwordengeconstateerd datslechtseen
beperkt aantal marktpartijen hiertoe in staat
is.Volledigeuitbesteding hiervan betekent
IS.
tenerzijds denoodzakelijke kennis uit de
igenorganisatieverdwijnt endat anderijdsdegekozen marktpartij relatiefveel
arktmacht heeft.
m:
Geconstateerd kan worden dat het
publieke belang bijgespecialiseerde analyses
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inhetgeding kanzijn. Devraagisvervolgens hoerelevant(risicoen impact)deze
analyseszijn voordewaterbeheerder.Voor
routinematige analysesbestaan voldoende
marktpartijen omeengezonde marktwerkingteborgen.Het publieke belangis
hierslechtsin hetgedingwanneer regiefunctie enjuridischeonafhankelijkheid ter
discussie staan.
Calamiteitenondetsteuning is afhankelijk vanhetzeersnelterbeschikking staan
vandejuiste kennis,apparatuur encapaciteit.Bovendien isdecontext vandecalamiteitvanbelang(waarraakt het welkebelangen vandeoverheid endaarmee het
publieke belang?).Calamiteiten worden
vaakgekenmerkt dooreen ketenaanpak.
Dezeketen begint bij adviseringovereen
integraleaanpakenwordtgevolgddoorde
juiste manier van bemonstering, analyseen
eventueel zeersnelle methodeontwikkeling,
regieopuitbesteding ingevalvangrote
monsteraantallen en uiteindelijk advisering
overde analyseresultaten.
Calamiteitenondersteuning isgedeeltelijk wettelijk bepaald alsoverheidstaak.Hoewelindepraktijk marktpartijen zoveel
mogelijk betrokken worden bijdeuitvoering isderegieeenoverheidstaak.Voorzeer
specifieke calamiteiten wordt kennis in
stand gehouden dienietdagelijks vooranderedoeleindengebruikt wordt.Voormeer
algemenecalamiteiten wordt gebruik
gemaakt vanzowelgespecialiseerde kennis
alsroutinematige analyses.Logistieke uitvoeringvan calamiteitenondersteuning
wordt in belangrijke mate bepaald door24
uursbeschikbaarheid.
Methodeontwikkeling isterugtevoeren
opveranderingen vanuit het beleid en binnen delaboratoriumsector (bijvoorbeeld
nieuweapparatuur).Dekennisspeelteen
belangrijke rolbij methodeontwikkeling.
Hetstrategisch belangvankennisis afhankelijk vandematewaarin diekennis cruciaal
isvoordeorganisatie.Door ontwikkelingen
enveranderingen neemt dewaardevan kennismet detijd af.Vootelktype kennis
bestaateenkennislevenscyclus,waarbij sleutelkennis verandert in basiskennis.
Indien bij methodeontwikkeling
gebruik wordtgemaakt vanbasiskennis zijn
marktpartijen (ondereengoederegie)goed
instaat totmethodeontwikkeling. Indien
sprake isvansleutelkennis (bijvoorbeeld bij
nieuw beleid),dan isereen publiek belang
om methodeontwikkeling minstensgedeeltelijk ineigen huisuit tevoeren.Argumenten hiervoor zijn:het belang van kennisbehoud, het potentiële maatschappelijke effect
endebepetkingen vande markt.

Praktijkvoorbeeld
sleutelkennis
Deinvoeringvande Kaderrichtlijn
Watervergt nieuwemethodieken. In het
kadervandeKRWzullenzowelecologischealschemischedoelen nagestreefd
worden.Hierbij spelen devolgendevragen:hoekunnen wedezedoelen monitoren?Welkemethoden kunnen wedaarvoorgebruiken?Welke methoden
moetendaartoe worden ontwikkeld?
Dekeuzevan methodiek isbepalend
vootenerzijds dekostenvoor het
bedrijfsleven endeStaatenanderzijds de
impact vanderegelgeving (bijvoorbeeld
Europesebeleidsdoelen).Daarmee isgeïllustreerd dat het belangvan het kennisveldendemogelijke maatschappelijke
effecten groot kunnen zijn.

Geconstateerd kanworden dat methodeontwikkelingopeenselectiefaantalgebieden(minstens tendele)ineigen huis moet
blijven. Daartoeiseen laboratoriumfunctie
noodzakelijk. Devraagisechter in hoeverre
dewaterbeheerder zichgeroepen voeltom
aan methodeontwikkeling tedoen.Voor
regionalewaterbeheerders zullen kosteneen
belangrijk aspectzijn. Hetaantal labotatoria
dataanmethodeontwikkeling doet,isookbij
deoverheid afgenomen. Slechtsenkelelaboratoriazijn actiefmet methodeontwikkeling.
Welbestaan inmiddels initiatieven waarin
rijks-enregionalewatetbeheerders gezamenlijk aan methodeontwikkeling doen.
Deadviesfunctie rond beleids-en
beheersvraagstukken issterkgebonden aan
kennisvande laboratoriumwerkzaamheden
en-ontwikkelingen. Demogelijkheden om
deadviesfunctie indemarkt tezetten, zijn
indepraktijk zeer beperkt.Gesprekspartners
gevenaandat 'marktpartijen minder meedenken','niet onafhankelijk zijn, omdat zij
eencommercieel belang behartigen'en
'minder kennishebben vanhet waterbeheer'.Tegelijkertijd ishet niet altijd verantwootdom marktpattijen bij specifieke
beleidstrajecten tebetrekken.Kortom,de
adviesfunctie issterkgebonden aandeeigen
organisatie.
Geconstateerd kan worden datdekeuze
rond deadviesfunctie samenhangt met de
'uitvoering vananalyses'.Zonderkennisvan
deuitvoering geenadequaat advies.Lastig
hierbij isdatdebehoefte aande adviesfunctievooreen belangrijk deelafhankelijk is
vanexterneontwikkelingen, zoalsdeKaderrichtlijn Watetendedaaruit voortvloeiende
beleidsvragen.

blijkt hetbelangvanoverheidsuirvoering minder;
• Volledigeuitbesteding kent beperkingen.Bijeentotalestapnaardemarkt is
het van belangomderisico'steonderkennen. Deregiefunctie isniet uit te
bestedenenvergtookkennisvande uitvoering.Zijn dezetebehouden zonder
eeneigen laboratorium?Welkerisico's
loopt mendan?Dekostenen kwaliteit
bijeenbeperkte marktwerking zijn
tevensbelangrijke risicofactoren;
• Deuitwijkmogelijkhedenzijn beperkt.
Het belangvan methodiekontwikkeling
enadvieswordt vaaklosgezien vande
feitelijke aanwezigheid vanhet laboratorium. Indepraktijk blijkt de benodigde
kennis bij afwezigheid vaneen laboratorium snelteverwateren.Bijde afweging
vanhet publiek belangmoet worden
beoordeeld welke uitwijkmogelijkheden
nogbestaan omdezetaakoptepakken
(bijvoorbeeld medeoverheden).

Conclusie
DrmkwaterlaboratoriumvanVnens(foto:JaapSpieker).
Bijderegieopuitbesteding moet allereerstwordengeconstateerd datdeze rol/taak
metuit tebesteden valt.Deregiemoet
immersaltijd in handen vandeopdrachtgeverblijven. Uiteraard moetdaarbij worden
geconstateerd datsprakeisvaneen maatschappelijk risicoindienderegienietadequaat is.Om volwaardig regiete kunnen
v
°eren,isspecifieke kennis benodigd;deze
moetbehouden blijven.
Bepaald moetechter worden welke randvoorwaarden (kennis,labfaciliteiten) noodzakelijk zijn. Dezestaanofvallen metde
mateenaard van uitbesteding. Naarmate
meerspecialistischeanalysesworden uitbesteed,zalbijvoorbeeld meer actueleenvakinhoudelijke kennisenexpertise noodzake"jkzijn.
Bijregieopbemonsteringzijn weliswaar
°gelijkheden denkbaar omdezeopde
markt tezetten.Daarbij moet echter worden
ingetekend datdeorganisatie vande
bemonstering onsinzienssterk afhankelijk
'svandepositie van het laboratorium.Als
onderdeel vaneen logistiekeketen iszomin
mogelijke organisatorische scheidingwenselijk.
m

Depraktijk leertdatde bemonstering
eengrote invloed heeft (financieel en kwalitatief) opdelaboratoriumanalyses.Indien
nietopeenjuiste wijzewordt bemonsterd, is
geen betrouwbareanalyses meer mogelijk.
Juistomdat bemonsteringeencrucialeschae
' vormt voordelaboratoriumfunctie, is
et
belang hiervan hoogtenoemen.Welis-

waar isergeendirectenoodzaak vooroverheidseigendom, maar weleengroot nut om
-organisatorisch -aan tesluiten bij deoverige laboratoriumfuncties.

Integrale analyse
laboratoriumfunctie
Detakenanalysegeeft ineerste instantie
eenverwarrend beeld.Opvallend isdatde
consequenties enrisico'spertaak verschillen.Bovendien zijn veletaken onderling
sterkafhankelijk. Almet alblijkt dediscussiesterkafhankelijk vandeaard en omvang
van het huidige takenpakket. Indiende
resultaten vandetakenanalyseopeen rijtje
wordengezet,kan het volgende worden
geconstateerd:
•

Delaboratoriumfunctie iseen samenhangend geheelvanactiviteiten.De
taken hebben eenonderling verband,
versterken elkaarenzorgen daarmee
vooreen kwaliteitsimpuls.Deschaalgrootte vaneenlaboratorium isweliswaareenvoorwaarde,maarookdekwaliteit vanwerkzaamheden is daarbij
bepalend.Somsblijkt het behoud en uitvoeringvandeenetaakalleen mogelijk
door het behoud vanandere taken;
• Specifieke laboratoriumactiviteiten zijn
uit tebesteden aan derden. Desamenhangtussen taken issterk,maar geldt
niet vooralletaken enalletypelaboratoria.Naarmate meer routinematig en
minder kennisintensief wordt gewerkt,

Devraag'waarom deoverheid nogover
eeneigen waterlabdient tebeschikken'is
nieteenduidig tebeantwoorden. Inzicht in
detaken binnen delaboratoriumfunctie (en
het belang hiervan voorde waterbeheerder)
isvoordebeantwoording essentieel.Een
complicerende factor hierbij isdat laboratoriavanelkaarverschillen qua takenpakket.
Meteen individueletakenanalyse isechter
goed beargumenteerbaar hoebelangrijk de
rolvanhet betreffende overheidslaboratoriumis.
Daarnaast ishet belangrijk omeenrisicoanalyse uit tevoeren.Het afstoten van
takenen het laten uitvoeren door marktpartijen kaneenlaagrisicoeneenhoogrendement opleveren.Hetontbreken vanessentiëlekennisen beheersbaarheid vankostenen
kwaliteit daarentegen kaneenlaagrendement en hoogrisicometzich meebrengen.
Ookhierzorgendeverschillen in veranrwoordelijkheid tussende verschillende
waterbeheerders endus laboratoria vooreen y
complicerende factor.
Bovenstaandeanalyseis methodisch
goeduitvoerbaar eneen nuttige aanvulling
indediscussieoverdepositievanhet laboratorium.Opdezewijze is besluitvorming
mogelijk overdevolgendevraag:hoekunnen wij hetpubliekebelanghetbestorganiseren? *
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