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VAN CONFRONTATIE TOT SAMENWERKING IN DE VERHOUDING TUSSEN DE
PROVINCIE ZUID-HOLLAND EN DE HOGEDRUK-SECTOR

DOOR

Ir R.A.J. de Koek
Provincie Zuid-Holland

Van confrontatie tot samenwerking in de verhouding tussen provincie
Zuid-Holland en de hogedruksector, ten aanzien van de waterstaatkundige veiligheid.

door ir. R.A.J. de Koek, Provincie Zuid-Holland.

1.

Inleiding
Tussen vergunningverlenende instantie in de waterstaatssector en
vergunningaanvragende'pijpleidingmaatschappij bestaat een natuurlijk spanningsveld, veroorzaakt door machtsverschil. Het aanspannen van een beroepsprocedure bij hogerhand wordt bij nieuwbouw een
puur theoretische optie, omdat de daarmede gepaard gaande vertraging van jaren in de aanleg in het algemeen prohibitief is.
Toch behoeft men over deze de facto ongebreidelde machtspositie
van de overheid niet dramatisch te doen, mits er aan een tweetal
voorwaarden wordt voldaan, namelijk:
a. er bestaat een van overheidswege erkende en in de vakwereld
algemeen aanvaarde technische regelgeving;
b. de vergunningverlener stelt zich in de bijzondere gevallen
waarin de regelgeving niet voorziet, creatief op. De ondernemer
blijft overigens hierbij juridisch volledig aansprakelijk.

2.

Confrontatie
In het begin van de beschouwde dertig-jarige ontwikkelingsperiode,
(1965 tot heden) van confrontatie tot samenwerking werd aan voorwaarde a niet voldaan, aan voorwaarde b wèl, met dien verstande
dat door het ontbreken van adequate regelgeving het meedenken zich
niet beperkte tot uitzonderingssituaties maar het volledige vakge-
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bied bestreek. De daarbij ontstane conflicten hadden drieëerlei
oorzaak:
a. verschil in vakdiscipline
In de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20e
eeuw is de aanleg van stalen transportleidingen voor aardgas,
aardolie en petrochemische producten tot het exclusieve territoir van de werktuigbouwkunde gaan behoren, terwijl de aanleg
van transportleidingen voor drink- en afvalwater aan de civiele
techniek werd overgelaten.

^^

De kruising van waterstaatswerken in Zuid-Holland door aardgastransportleidingen bracht met zich mede dat ook civiel-ingenieurs zich namens de vergunningverleners intensief met de
materie gingen bezig houden, hetgeen door de betrokken werktuigbouwers als bedreigend werd ervaren.
b. verschil in ontwerpfilosofie
De stand van de pijpleidingtechniek in de tweede helft van de
50er en de eerste helft van de 60er jaren was grotendeels
ambachtelijk, waarbij veel werd gewerkt met vuistregels van
vaak duistere herkomst. Hoewel sterkteberekening in latere
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jaren uitwees, dat hiermede in driekwart van de gevallen veilig
was geconstrueerd, leverde de eis van de vergunninggevers in
Zuid-Holland dat een op een grondmechanisch onderzoek gebaseerde sterkteberekening de aanwezigheid van de door deze instanties noodzakelijk geachte veiligheidsmarges zou aantonen, grote
problemen op. Het nieuwe specialisme van de geo-tubomechanica,
dat de interactie van pijpleiding en omringende grond beschrijft, moest nog worden opgebouwd. Ondanks het actief
meedenken van de vergunningverleners, verenigd in de Studie-
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groep Pijpleidingen voor Gassen en Vloeistoffen, en de inzet
door de Gasunie van gerenommeerde GTI's en ingenieursbureaus,
resulteerde de confrontatie van belangen in een vertraging van
een balf jaar in het verkrijgen der vergunningen,
c . verschil in uitvoeringsmentaliteit
Het toezicht op de uitvoering werd namens de Gasunie uitgeoefend door het prominente Amerikaanse ingenieursbureau Bechtel.
Hoewel van oorsprong een civiel-ingenieursbureau, werden
voornamelijk werktuigbouwers ingezet, die de pijpleiding met
alle zorgen omringden, maar geen ervaring bezaten ten aanzien
van de specifieke kwetsbare waterstaatkundige infrastructuur
van Zuid-Holland en de aannemers op dit punt hun gang lieten
gaan. Omdat vele kruisingen gelijktijdig in uitvoering waren,
konden de weinige veldcontroleurs van provincie en waterschappen dit manco niet volledig opvangen.

Onderzoek
De door de Provincie Zuid-Holland gevoerde conservatieve strategie
van hoge inzet van eisen om vervolgens de teugels te laten vieren
naarmate meer resultaten van onderzoek beschikbaar kwamen, heeft
tot gevolg gehad dat de pijpleidingmaatschappijen werden "gestimuleerd" tot het laten uitvoeren van veel en kostbaar onderzoek,
waarbij ook het voormalige Centrum voor Onderzoek Waterkeringen
(COW) en de Provincie zelf zich niet onbetuigd hebben gelaten. Het
nieuwe vakgebied ontwikkelde zich hierdoor voorspoedig, hierbij
het buitenland achter zich latend. Er werd overigens nog uitsluitend elastisch gerekend. De verhouding tussen pijpleidingmaatschappijen en vergunningverlenende instanties stabiliseerde zich
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tot een modus vivendi zonder tot substantiële samenwerking te
geraken (gewapende vrede).

4.

Aanpassing van bestaande leidingkruisingen.
In 1970 wierp de Provincie de knuppel in het hoenderhok door van
de hogedruksektor (druk boven 10 bar) te verlangen dat de leidingkruisingen daterend van vóór 1965 alsnog volgens de zgn. Pijpleidingcode, uitgegeven door de provincie onder auspiciën van
eerdergenoemde Studiegroep, zouden worden berekend en bij afkeu- M
ring constructief zouden worden aangepast dan wel vervangen. De
maatschappijen gaven opdracht aan het voormalige TNO/IBBC om
onderzoek te doen naar toepassing van de plasticiteitsleer bij de
berekening van ondergrondse stalen leidingen. Onderwijl werd
aangevangen overleg met de provincie zoveel mogelijk getraineerd
om uitstel te verkrijgen tot de nieuwe rekenmethode beschikbaar
zou zijn. In 1975 was de provincie dit spel beu en deed een lastgeving uitgaan, waartegen de Gasunie een Kroonberoep aanspande. De
verhoudingen waren tijdens de looptijd hiervan zeer gespannen. De
uitspraak in 1980 impliceerde dat:

a.

de eis van de provincie tot herberekening werd ondersteund,

b.

deze berekening echter niet beslist volgens de Pijpleidingcode
behoefde te worden uitgevoerd,

c.

partijen over de te volgen rekenmethode overeenstemming moesten
zien te verkrijgen,

d.

bij niet voldoen de beslissing tot aanpassing of vervanging een
belangenafweging op bestuurlijk niveau (GS besluit) behoefde.

™
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Het zogenaamde Technisch Overleg Provincie-Gasunie leidde tot
ieders verrassing tot snelle overeenstemming over de te volgen
rekenmethode: de inmiddels vergevorderde maar nog niet afgeronde
plastische rekenwijze met conservatieve aannamen op de punten waar
nog onderzoek liep. In de daarop volgende periode van 4 jaar
werden alle berekeningen en grondmechanisch onderzoek uitgevoerd,
een drietal kruisingen constructief aangepast (gereconditioneerd
in het jargon van de Gasunie) en een viertal kruisingen vervangen
zonder dat GS een besluit behoefde te nemen. Het aansluitend
gevoerde Technisch Overleg met de waterschappen verliep wat trager.

Het Technisch Overleg van provincie en waterschappen gezamenlijk
met NAM en RRP verliep vlot. De DPO daarentegen meende een AROBberoep te moeten instellen, omdat men van mening was dat de bij
het Gasunie-beroep verkregen jurisprudentie niet op de DPO van
toepassing was. Nadat de DPO door de uitspraak van de Raad van
State in het ongelijk was gesteld, werkte ook deze maatschappij
loyaal mee door grondmechanisch onderzoek en sterkteberekeningen
te doen uitvoeren. Omstreeks 1990 was het hogedruknet in ZuidHolland, voor zover het kruisingen met waterstaatswerken betreft,
gesaneerd. De sfeer tussen partijen was inmiddels aanzienlijk
opgeklaard, omdat:
een belangrijk twistpunt, dat de relaties jarenlang had vertroebeld, tot een oplossing was gekomen,
provincie en waterschappen zich tot het uiterste hadden ingespannen, dat wil zeggen actief meegedacht, om onnodige vervanging en daarmede kapitaalvernietiging te voorkomen,
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de maatschappijen zich na uitspraak in beroep loyaal hadden
opgesteld,
het vakgebied weer verder was ontwikkeld.

5^ Onderhandelingen tot ontwikkeling van een nationale normenserie en
samenwerking in het CEN-en ISO-circuit.
Tussen 1980 en 1990 hebben de pijpleidingmaatschappijen onder de
vlag van de Dienst voor het Stoomwezen de z.g.n. TTT- beoordelingsregels voor stalen transportleidingen opgesteld met de bedoe^
ling dat dit boekwerk als Stoomwezen- richtlijn zou worden aanvaard. Hoewel in het voorwoord wordt vermeld dat zoveel mogelijk
aansluiting is gezocht bij de Pijpleidingcode, bleek bij nadere
vergelijking dat er een twintigtal verschilpunten bestaan, waaronder diepgaande. De TTT-re^els impliceren een aanmerkelijk minder
strenge regelgeving dan die van de Pijpleidingcode. In 1990 werd
duidelijk dat het CEN voornemens was onder mandaat van de Europese
Commissie een Euronorm voor gastransportleidingen uit te geven.
Onder de Public Procurement Act - een Europese richtlijn die vrije
concurrentie binnen de EG (thans EU) bij openbare aanbestedingen %
beoogt - zou deze Euronorm dwingend aan de lidstaten worden opgelegd, daarbij alle nationale normen buiten werking stellend. Voor
transportleidingen voor olie en water staat iets dergelijks te
gebeuren, zij het dat hiervoor mogelijk een ISO-norm zal worden
voorgeschreven, die thans wordt samengesteld. Reden genoeg voor de
BV Nederland om zich met een nationale norm - uitsluitend in die
vorm toegelaten als basisdocument - in het CEN- en ISO-circuit te
profileren. Zoals zo vaak heeft ook hier een externe dreiging, in
casu het opgezadeld worden met een of andere buitenlandse norm,
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tot gevolg gehad dat interne belangentegenstellingen werden bijgelegd. Dit ging echter niet vanzelf; in korte tijd (1 jaar) moest
een NEN norm (NEN 3650) uit de grond worden gestampt, waarbij alle
bestaande - vaak controversiële - regelgeving diende te worden
geharmoniseerd. Tijdens het hiertoe voerende onderhandelingstraject in het kader van een BC (Begeleidings Commissie), later
verheven tot NC (Norm Commissie 310-004) zijn door beide partijen
(overheid en pijpleidingindustrie) concessies gedaan. Het resultaat is redelijk evenwichtig, terwijl "werkende weg" nog veel ontwikkelingswerk werd verricht om gesignaleerde lacunes in kennis op
te vullen. Moge de externe Euro-/ISO-druk als katalysator hebben
gewerkt, het feit van het bereiken van overeenstemming blijft een
klein wonder, omdat aan de reeds 30 jaar bestaande en in principe
onoverbrugbare belangen-divergentie niets is veranderd. Immers de
pijpleidingmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de logistieke
veiligheid, d.w.z. het garanderen van een transportfunctie zonder
stagnatie door lekkage of explosie. De vergunningverlenende instanties in de waterstaatssector zijn verantwoordelijk voor de
veiligheid van waterkeringen, wegen en vaarwegen tegen erosie en
explosie door pijpleidinglekkage of breuk. Eerstgenoemde taak
vereist een veiligheidsinvestering die over het totale leidingtracé gelijkmatig is verdeeld onder het motto "een ketting is niet
sterker dan zijn zwakste schakel". Laatstgenoemde taak vereist een
veiligheidsinvestering die is geconcentreerd ter plaatse van de
kruisingen met waterstaatswerken annex veiligheidszones, die
totaal slechts enkele procenten van de totale leidinglengte uitmaken. Daar komt bij dat het vereiste veiligheidsniveau een afgeleide is van dat van het kruisende waterstaatswerk zelve, dat wil
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zeggen enige procenten additioneel risico ex pijpleidingen is
toelaatbaar. Het eigen veiligheidsniveau van waterstaatswerken is
hoog en voor hoofdwaterkeringen zelfs bij wet voorgeschreven. Door
aan deze stringente vergunningsvoorwaarden te voldoen, verhoogt
een pijpleidingondernemer de logistieke veiligheid van zijn leiding echter in genen dele, hetgeen vanuit deze optiek weerstand
oproept. Daar staat echter tegenover dat de kosten beperkt zijn,
omdat dit regime slechts op enige procenten van de totale leidinglengte van toepassing is. Een beperking van eisen ten aanzien var
veldleidingen c a . heeft een veel groter financieel effect. Het
compromis waarmede de wederzijdse belangen tot convergeren zijn
gebracht, ligt hierbij voor de hand:
- t.a.v. belangrijke kruisingen geeft de industrie per saldo meer
prijs dan de overheid,
- t.a.v. veldleidingen inclusief minder belangrijke kruisingen dit betreft tertiaire- en quartaire wegen, polderkaden en hoofdwatergangen - doet de overheid per saldo substantiëlere concessies
dan de industrie.
De concessies van de overheid behelzen:
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- acceptatie van een incidentele overschrijding van de ontwerpdruk (door drukstoten) met 15 procent;
- vervanging van de schadefactoren als reductiefactoren voor de
toelaatbare spanning of de grenswaarde voor de plastische rek,
door minimale (nominale) wanddikten tegen mechanische beschadiging door derden. Deze wijziging is weliswaar gunstig voor
grotere diameters, maar ongunstig voor kleinere.
De concessies van de industrie impliceren:
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acceptatie van hogere partiële onzekerheidsfactoren voor de
grondmechanische parameters;
acceptatie van hogere rekenfactoren voor de belastingen.
Het moge duidelijk zijn dat de eerste overheidsconcessie en beide
industriële concessies zowel voor kruisingen als veldleidingen
gelden. In uitwerking echter komen beide partijen aan hun trekken,
omdat bij kruisingen de externe belastingen maatgevend zijn en bij
veldleidingen de interne.
Het eendrachtig optreden van Neêrlands overheid en industrie na
afsluiting van de interne onderhandelingsfase heeft niet alleen
geleid tot de nationale norm NEN 3650, die gevolgd zal worden door
aanvullende normen, maar heeft ook geresulteerd in een ontwerpCEN-Norm voor gasstransportleidingen, die wat het aspect "sterktetechnisch ontwerp" betreft als een excerpt van de NEN 3650 is te
beschouwen. De situatie aan het ISO-front is nog onduidelijk; men
werkt aan een eerste concept van een norm voor meerdere media.
De beschreven ontwikkeling in de relatie tussen de provincie ZuidHolland en de hogedruksector van confrontatie naar samenwerking
werd bevorderd door de volgende factoren:
beperking technische onzekerheden.
De aanvankelijk grote onzekerheden als gevolg van het ontbreken
van een adequaat kennis-niveau noopte de overheid tot stringente
technische regelgeving met royale veiligheidsmarges.
Industrie en overheid werden hierdoor gestimuleerd om een langdurig en diepgaand onderzoekstraject te initiëren, waardoor Nederland in drie decennia zowel Europees als mondiaal een voorsprong
in kennis heeft opgebouwd, met name ten aanzien van het sterktetechnisch ontwerp in zettingsgebieden. Als gevolg van deze kennis-
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ontwikkeling konden de veiligheidsmarges geleidelijk worden teruggebracht; dit kwam tot uiting in regelmatige revisies van de
Pijpleidingcode.
- beperking juridische onzekerheden.
Door een tweetal uitspraken van de Raad van State in beroep
(Kroon-en AROB-procedures) werd de benodigde jurisprudentie verkregen inzake de verplichting van de industrie tot het uitvoeren
van sterkteberekeningen voor bestaande (niet eerder berekende)
kruisingen met waterstaatswerken.

^^

Doordat de industrie loyaal naar deze uitspraken heeft gehandeld,
is de sanering van de kruisingen in het hogedruknet, aangelegd
vóór 1965, vlot afgerond.
- Erkenning en honorering van wederzijdse belangen.
Voor de industrie ligt dit belang primair bij de veldleidingen en
minder belangrijke kruisingen, voor de overheid primair bij de
belangrijke kruisingen. De in een 15-jarige periode ontwikkelde
berekeningswijze volgens de plasticiteitstheorie maakt een dichotomie van het belastingspectrum mogelijk, namelijk enerzijds de
inwendige druk, anderzijds de externe belastingen, voornamelijk
van grondmechanische aard. De drukloze belastingtoestand is in
kruisingen maatgevend. Het belang van de ontwerpdruk als belasting
wordt hierdoor minder dominant, dit in tegenstelling tot de situatie bij veldleidingen. Hierdoor hadden de wederzijdse concessies
effect waar beoogd en geringe invloed waar ongewenst. Door de
geschetste ontwikkeling in de sterkteberekening behoefde het - min
of meer bij toeval - niet te blijven bij erkenning van belangen,
maar was ook honorering hiervan binnen grenzen mogelijk.

W
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- Last but not least: de dreiging van een supra-nationale regelgeving, die geen recht zou doen aan het in Nederland verworven kennisniveau.
Zonder deze externe druk zou er thans nog geen harmonisatie van de
nationale regelgeving hebben bestaan.

