Jaarverslag 2020

Bureau
Veiligheidsbeambte

Voorwoord
De rol van de veiligheidsbeambte is geregeld bij wet, de Warvw. Daarin is gesteld dat iedere tunnelbeheerder een onafhankelijke functionaris moet aanstellen
die toezicht houdt op de naleving van het wettelijk kader; de veiligheidsbeambte dus. De veiligheidsbeambte geeft gevraagd en ongevraagd advies. Met name dit
laatste is ook het instrument om autonoom zaken aan de orde te stellen. De wijze waarop dit door mij wordt ingevuld is terug te lezen in dit jaarverslag. Verder is
de onafhankelijkheid geborgd doordat er geen enkele hiërarchische sturing op het werk van de veiligheidsbeambte van toepassing is. De veiligheidsbeambte heeft
een eigen budget dat autonoom ingezet kan worden voor onderzoek en ondersteuning bij de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden. Tweemaal per jaar
bespreekt de veiligheidsbeambte bevindingen met de directeur-generaal van RWS. Escalatie is mogelijk tot op het hoogste bestuurlijke niveau.
Ongeveer op het moment van het uitbrengen van ons jaarverslag over 2019 werd Nederland
en bijna de gehele wereld geconfronteerd met Covid-19. Een veiligheidsrisico van ongekende
omvang en met ongekende effecten op de maatschappij en de economie. Ook Bureau
Veiligheidsbeambte kreeg te maken met de landelijke restricties in verband met Covid-19.
Bij het opstellen van dit jaarverslag realiseer ik me enerzijds dat een verbazingwekkende
hoeveelheid van ons werk gewoon is doorgegaan. Anderzijds waren er natuurlijk ook
belemmeringen en die hadden vooral te maken met fysieke activiteiten, zoals oefeningen
en waarnemingen. Bureau Veiligheidsbeambte is betrokken bij alle besluitvorming over
het doorschuiven van gemeenschappelijke oefeningen; gelet op de omstandigheden was
er geen keuze.
Mooi nieuws was natuurlijk dat het project Gaasperdammertunnel in Amsterdam is
opgeleverd. De getrapte openstelling is in het najaar succesvol afgerond. Deze tunnel
is qua aandacht bij ons nu ondergebracht in de reeks van tunnels “in bedrijf”.
In 2019 heb ik een audit instandhouding gedaan en in september 2020 heb ik een ongevraagd
advies uitgebracht waarin ik mijn zorgen heb geuit over het functioneren van de beheer- en
instandhoudingsketen. Het bureau is nauw betrokken bij de op gang gebrachte acties voor
de opvolging van dit advies.

De interne bedrijfsvoering is bij Bureau Veiligheidsbeambte dit jaar geactualiseerd.
De bedrijfsvoering was voor het laatst in 2014 aangepast; het werd tijd voor bijwerken.
Dat heeft ook tot gevolg gehad dat het vertrouwde Toetskader is vervangen door een sterk
aangepaste versie die nu ook Advieskader heet. Het Advieskader is een vrijwillig toe te passen
hulpmiddel voor tunnelbeheerders om na te gaan of wordt voldaan aan wet- en regelgeving,
aangevuld met een aantal aandachtspunten. Uiteraard wordt dit Advieskader door Bureau Veiligheidsbeambte zelf ook gehanteerd bij de beoordeling van bijvoorbeeld nieuwbouw- of renovatieprojecten.
Graag wil ik u nog wijzen op de jaarverslagen die door steeds meer tunnelbeheerders gemaakt
worden. De laatste jaren maken zij daar meer werk van; een ontwikkeling die ik toejuich, omdat
in die jaarverslagen meer in detail gerapporteerd wordt over het wel en wee van de RWS-tunnels.
In mijn jaarverslag rapporteer ik daarom ook alleen op hoofdpunten. De jaarverslagen van de
tunnelbeheerders zijn bij de regio’s op te vragen.
Ik wens u veel leesplezier met dit jaarverslag. En mocht het aanleiding zijn tot vragen dan hoor
ik dat natuurlijk graag.
Met vriendelijke groet,
Peter Kole
Veiligheidsbeambte wegtunnels Rijkswaterstaat
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2 Taken van Bureau Veiligheidsbeambte
Wegtunnels vormen belangrijke schakels in het vervoersnetwerk van Nederland. De aspecten ‘veiligheid’ en ‘beschikbaarheid’
zijn cruciaal voor het functioneren van dat netwerk. De veiligheidsbeambte heeft in alle fasen van de levenscyclus van de
tunnel de taak om de tunnelveiligheid te beoordelen en hierover advies uit te brengen.

Tunnelveiligheidsplan

Bouwplan

Overleg met
veiligheidsbeambte
en burgemeester(s)

Advies
veiligheidsbeambte

Advies
veiligheidsbeambte

Vastgesteld
veiligheidsbeheerplan

Vastgesteld
tunnelveiligheidsplan

Vastgesteld
bouwplan

Advies veiligheidsheidsbeambte over openstelling

Fase 1
Planfase

Planologisch
besluit

De basis voor de taken van de veiligheidsbeambte is vastgelegd in de Wet aanvullende
regels veiligheid wegtunnels (Warvw). Deze wet stelt dat er voor elke Nederlandse wegtunnel langer dan 250 meter een tunnelbeheerder en een onafhankelijke veiligheidsbeambte moet zijn aangesteld. Rijkswaterstaat telt zes verschillende tunnelbeheerders en
één veiligheidsbeambte. De veiligheidsbeambte is aangesteld door de directeur-generaal
van Rijkswaterstaat met instemming van alle betrokken bevoegde gezagen.

Onafhankelijk
Het werkveld van Bureau Veiligheidsbeambte ziet er als volgt uit:
•	Wettelijke taken
o wettelijk advies (op diverse momenten in de levenscyclus van een tunnel)
o evaluaties van incidenten
o toezien op opleiden, trainen, oefenen (OTO)
• Gevraagd en ongevraagd advies (niet-wettelijke adviezen en audits)
• Kennisdeling (presentaties, werkgroepen, publicaties)

Fase 2
Ontwerpfase

Omgevingsvergunning

Veiligheidsbeheerplan
uitvoeren

Fase 3
Bouwfase

Fase 4
Gebruiksfase

Openstellingsvergunning

•
•
•
•
•

Adviezen wezenlijke wijziging
Controles (audits & oefeningen)
Evaluatie incidenten
Rapportages
Gevraagd en ongevraagd advies

Levenscyclus van de tunnel

Audits

De veiligheidsbeambte heeft wettelijke adviestaken in de levenscyclus van een tunnel:
planfase, ontwerpfase, bouwfase en in de gebruiksfase ook bij wezenlijke wijzigingen en
renovaties. Bij de uitvoering van deze taken gaat het om tunnelveiligheid in de breedste
zin van het woord: techniek, organisatie, processen en de samenwerking daartussen.

Bureau Veiligheidsbeambte geeft hier ondermeer invulling aan middels het uitvoeren van
audits op de onderwerpen tunnelveiligheidsdossier, multidisciplinair opleiden, trainen en
oefenen (OTO), calamiteitenbestrijding en instandhouding en kijkt daarbij specifiek ook
naar de verbetercyclus van de tunnelbeheerder.

Nieuwe en bestaande tunnels

Actief betrokken

Dit speelt niet alleen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten een belangrijke rol, maar ook
bij bestaande tunnels. Bureau Veiligheidsbeambte heeft specifiek voor bestaande tunnels een taak bij evaluaties van incidenten en oefeningen, de afstemming van veiligheidsbeheerplannen en calamiteitenbestrijdingsplannen, en het controleert regelmatig of de
tunnelconstructie en de –voorzieningen worden onderhouden en processen worden
uitgevoerd.

Om effectief te kunnen adviseren, zijn samenwerking en het in huis hebben van kennis
en expertise van groot belang. De gespecialiseerde medewerkers van Bureau Veiligheidsbeambte hebben een actieve rol binnen de regio’s en bezoeken regelmatig projecten
en bestaande tunnels. Het staat hen vrij tunnelbeheerders gevraagd en ongevraagd te
adviseren.
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2 Taken van Bureau Veiligheidsbeambte

Peter Kole
De veiligheidsbeambte voor de Rijkswegtunnels. Eindverantwoordelijkheid van het
bureau, kennisoverdracht en nieuwe ontwikkelingen. Voorzitter van het nationale
(NVWN) en internationale overleg van veiligheidsbeambten (ITA COSUF).

2.1. Bureauontwikkelingen in 2020

Peter.Kole@rws.nl

Bedrijfsvoering aangepast
De interne bedrijfsvoering (alle werkprocessen en beschrijvingen) is dit jaar aangepast en
herschreven. Onderdeel hiervan was het vertrouwde Toetskader, dat is vervangen door een
sterk aangepaste versie die nu ook Advieskader heet. Het Advieskader sluit beter aan bij de
adviestaken van de veiligheidsbeambte. Tunnelveiligheid staat meer centraal. Bovendien
kan het advieskader worden toegepast op nieuwe en (renovatie van) bestaande tunnels.
Het is een vrijwillig toe te passen hulpmiddel voor tunnelbeheerders om na te gaan of wordt
voldaan aan wet- en regelgeving, aangevuld met een aantal aandachtspunten. Uiteraard
wordt dit Advieskader door Bureau Veiligheidsbeambte zelf ook gehanteerd. Meer hierover
is te vinden op intranet, waar ook een toelichting op het adviesproces is te vinden.
Auditprogramma
Met het doorlopen van ons auditprogramma waarin we in een vierjaarlijkse cyclus nadruk
leggen op de veiligheidsdocumentatie, opleiden, trainen en oefenen (OTO), calamiteitenbestrijding en instandhouding zien we erop toe dat de veiligheid in de bestaande tunnels
geborgd blijft. In 2020 is een deel (het dossieronderzoek) van de audit uitgevoerd op het
Calamiteitenbestrijdingsplan (zie hoofdstuk 6).
We zijn door het uitvoeren van deze audits in staat om trends waar te nemen en de opgehaalde bevindingen niet alleen te adresseren bij de tunnelbeheerders maar ook bij de
verschillende landelijke diensten. Met het uitvoeren van dit auditprogramma ondersteunen
we tegelijkertijd ook de bevoegde colleges van B&W die iedere 6 jaar moeten onderzoeken
of de tunnel voldoet aan de bepalingen uit de relevante wetgeving. We zijn ervan overtuigd
dat we hiermee, samen met de activiteiten van de tunnelbeheerder en het bevoegd gezag,
op een gezamenlijke en efficiënte wijze invulling geven aan het borgen van en toezien op
tunnelveiligheid.

Joyce Vreede
Coördinerend adviseur tunnelveiligheid, coördinatie van de adviezen,
aansturing van het auditprogramma BVB, ontwikkelen adviesfilosofie,
accounthouder ZN, ON, Z&D en GPO. Sinds 1 juli 2019 ondersteunt Joyce
daarnaast in deeltijd de veiligheidsbeambte voor de Antwerpse tunnels
Oosterweelverbinding bij het advieswerk ten behoeve van de omgevingsvergunning voor de tunnels die worden gerealiseerd door Lantis.

Joyce.Vreede@rws.nl

William van Rijswijk

Rijkswaterstaat

Adviseur tunnelveiligheid, accounthouder voor WNN, MN en PPO,
eerste aanspreekpunt voor de nieuwbouwprojecten Gaasperdammertunnel en de Blankenburgverbinding, algemeen technisch
inhoudelijke ondersteuning van de afdeling VB.

William.van.Rijswijk@rws.nl

Helmut Breedeveld
Senior adviseur tunnelveiligheid, accounthouder voor WNZ. Eerste aanspreekpunt voor het nieuwbouwproject A16-A13 (Rottemerentunnel)
en de renovatie van de Heinenoordtunnel. Vanuit zijn achtergrond is
Helmut betrokken bij diverse onderwerpen m.b.t. hulpdiensten en IFV
en vertegenwoordiger vanuit het bureau bij het Steunpunt Tunnelveiligheid. Specialisatie: wet- en regelgeving en QRA.

2.2. Het team stelt zich voor

Helmut.Breedeveld@rws.nl

Teamsamenstelling
Sinds 2017 is Peter Kole de landelijke veiligheidsbeambte voor de wegtunnels van
Rijkswaterstaat. Nadat Marije Bockholts sinds eind 2019 tijdelijk als adviseur tunnelveiligheid bij ons team aansloot, is er in 2020 werk van gemaakt om deze vacature permanent
in te vullen. Eind 2020 is dit gelukt en per 1 januari 2021 sluit Franck Stroomer bij ons team
aan. Daarmee nemen we ook afscheid van Marije. Joyce Vreede was van juni 2019 t/m juni
2020 voor 2 dagen per week op basis van detachering werkzaam bij Lantis voor de uitbreiding Ring Antwerpen, met als eindresultaat een advies t.b.v. goedkeuring op het definitief
ontwerp (Bouwplan) door het bestuursorgaan.
Bureau Veiligheidsbeambte telt vier adviseurs: Helmut Breedeveld, William van Rijswijk,
Joyce Vreede en Marije Bockholts/Franck Stroomer. Zij zijn tevens accounthouders voor
verschillende regio’s en contactpersoon voor de lopende projecten en RWS dienstonderdelen. Iedere adviseur heeft zijn/haar eigen specialisme en is tevens aangewezen
als centraal aanspreekpunt bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Fadla Hajioui is als
managementassistente de verbindende en ondersteunende factor binnen het team.

Werkwijze binnen het team

Marije Bockholts
Tot 31 december 2020 adviseur tunnelveiligheid, accounthouder voor VWM,
eerste aanspreekpunt voor Zuidasdok en als specialisatie: Opleiden, trainen en
oefenen en Incidentevaluaties. Tevens een speciale taak om de noodzakelijke
aanpassingen van de bedrijfsprocessen van het bureau te ontwikkelen.

Marije.Bockholts@rws.nl

Franck Stroomer
Managementassistente

Per 1 januari 2021 adviseur tunnelveiligheid. Accounthouder
regio’s ON en MN, aanspreekpunt voor Landelijke diensten
en project Zuidasdok.

Fadla.Hajioui@rws.nl

Franck.Stroomer@rws.nl

Fadla Hajioui

We zijn continu bezig met het verbeteren en het efficiënter maken van onze manier van werken.
Het tweewekelijkse BVB werkoverleg is de spil voor het functioneren van het team; dit overleg heeft
in 2020 grotendeels via digitale kanalen plaatsgevonden en dat ging verrassend goed. Naast dit tactisch
overleg is er specifiek accounthoudersoverleg waar uitwisseling op operationeel niveau plaats vindt.

Verder zijn teamleden actief binnen COB en KPT in verschillende werkgroepen en draagt iedereen bij
aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding op zijn of haar specialisme(n). Ook zijn de teamleden
actief binnen het integrale werkveld van tunnelveiligheid en bezoeken zij o.a. congressen, symposia
en vakbeurzen. Dit was in 2020 helaas beperkt als gevolg van de Covid-19 restricties.

4

3 Overzicht RWS tunnels in 2020

Wijkertunnel
Velsertunnel

Coentunnel

Schipholtunnel

Zeeburgertunnel

Sijtwendetunnels
Maasdeltatunnel
Hollandtunnel

Gaasperdammertunnel

Ketheltunnel

Thomassentunnel
Botlektunnel
Heinenoordtunnel

Zuidasdok

Salland Twentetunnel

Rottemerentunnel
Beneluxtunnel

Leidsche Rijntunnel

Noordtunnel
Drechttunnel

Vlaketunnel

Roertunnel

Tunnels in gebruik

Tunnel Swalmen

Koning Willem-Alexandertunnel

Tunnels In bouw-,
ontwerp- of planfase
RWS tunnels die zich bevinden in het
Trans Europees Road Network (TEN)
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4 Wettelijk advies
Hoe komt een advies tot stand?
De drie centrale vragen die de basis vormen voor de wettelijk verplichte adviezen die de veiligheidsbeambte verstrekt aan de
tunnelbeheerder zijn:
1. Zijn de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen aanwezig?
2. Functioneren de aanwezige veiligheidsvoorzieningen betrouwbaar, voor nu en in de toekomst?
3. Staan de organisatie van de tunnelbeheerder (inclusief verkeerscentrale) en de hulpverleningsdiensten
gesteld voor de aan hen toegewezen taken, voor nu en in de toekomst?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, wordt in overleg met de tunnelbeheerder, de projectorganisatie en het bevoegd gezag
een adviestraject ingezet. Waar mogelijk worden de resultaten van de inhoudelijke procesen producttoetsen van de Landelijk
Tunnelregisseur gebruikt. Aanvullend voert Bureau Veiligheidsbeambte een aantal onderzoeken uit, waarbij afhankelijk van het
aandachtsgebied externe adviseurs worden ingeschakeld.
Het uiteindelijke advies – gebaseerd op eigen waarnemingen, de toetsresultaten van de Landelijk Tunnelregisseur en de bevindingen van externe adviseurs – wordt verstrekt aan de tunnelbeheerder. Dit advies, inclusief de reactie van de tunnelbeheerder,
maakt onderdeel uit van de juridische procedure van de desbetreffende projectfase en vergunningsaanvraag.

Welke wettelijke adviezen zijn mogelijk?
Advies Tunnelveiligheidsplan
De veiligheidsbeambte beoordeelt het Tunnelveiligheidsplan. De vraag die hierbij centraal staat, is of het mogelijk is om op basis
van het aangeleverde plan een veilige tunnel te bouwen en te exploiteren. De veiligheidsbeambte is al vanaf de planfase betrokken.
Het eerste formele besluit is dan het Tracébesluit. Onderdeel van dit besluit is het Tunnelveiligheidsplan inclusief een risicoanalyse.
Advies Bouwplan
In de ontwerpfase volgend op de planfase wordt het Bouwplan uitgewerkt, dat ook weer wordt beoordeeld door de veiligheidsbeambte. Deze fase wordt afgesloten met (de aanvraag van) de omgevingsvergunning bij het bevoegd gezag. Dit is een belangrijk
moment in het proces, omdat na het verlenen van de omgevingsvergunning met de bouw gestart kan worden.
Advies Openstelling
Het sluitstuk rond het hele adviestraject van de veiligheidsbeambte bij nieuwbouw en renovatieprojecten, vormt het advies op de
aanvraag openstellingsvergunning ten behoeve van de feitelijke ingebruikname. Centraal hierin staat de vraag of het tunnelsysteem
en de organisatie (inclusief hulpdiensten) er klaar voor zijn om de tunnel duurzaam veilig open te stellen.
Advies wezenlijke wijziging
Bureau Veiligheidsbeambte hanteert zelf de volgende definitie voor het begrip wezenlijke wijziging: als wijzigingen leiden tot een
andere functionaliteit van de constructie, de installaties, het gebruik van de tunnel (bijvoorbeeld meer rijstroken) of een wijziging
van het vluchtconcept. In die gevallen is het nodig dat er een advies van de veiligheidsbeambte komt. Ook dan wordt beoordeeld
of de wijzigingen en de getroffen voorzieningen voldoen aan de (bedoeling van) de wettelijke kaders en of de tunnelbeheerder en
de bediening blijvend in staat zijn de tunnel veilig te exploiteren en te bedienen.
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4 Wettelijk advies
In 2020 zijn er drie wettelijk verplichte adviezen afgegeven voor de
Gaasperdammertunnel. Deze tunnel is in juli 2020 in bedrijf genomen.

Openstellingsadvies Gaasperdammertunnel
(19 februari 2020)
De tunnelbeheerder van de Gaasperdammertunnel heeft de veiligheidsbeambte gevraagd om een openstellingsadvies uit te
brengen. In 2019 werd er al een pre-openstellingsadvies gegeven, waarin werd geconcludeerd dat de documentatie nog niet
volledig op orde was. In het openstellingsadvies concludeerde de veiligheidsbeambte dat de tunnel voldoet aan de wet- en
regelgeving en dat de voorzieningen aanwezig zijn en betrouwbaar functioneren. In de periode voor openstelling moesten de
organisaties nog aantoonbaar worden opgeleid en de veiligheidsbeambte zou hierop toezien. In het advies werden verder nog
diverse aanbevelingen gedaan. Hiermee kon de tunnelbeheerder dus een aanvraag doen voor een openstellingsvergunning.

Bevindingen operationele test (SIT-O) Gaasperdammertunnel
(9 maart 2020)
Bij het openstellingsadvies is afgesproken dat de operationele test onderdeel is van dit advies, maar gezien de druk op de
planning is afgesproken dit later separaat aan te leveren.
Op basis van bevindingen stelde de veiligheidsbeambte vast dat het doel van de SIT-O, te weten het aantonen van het integraal
functioneren van processen, organisatie en techniek, inclusief weggebruikers, Rijkswaterstaat en overheidsdiensten, nog niet
is bereikt. De conclusie was dat de (hulpverlenings)organisaties op dit moment niet voldoende gesteld stonden voor hun taken.
Het advies luidde om een nieuwe SIT-O uit te voeren wanneer alle processen en procedures waren vastgesteld en uitgewerkt,
te zorgen dat de testscripts werden aangepast en dat er analyses werden toegevoegd. Ook moesten alle procedures terugkomen
in het OTO-programma.

Bevindingen 2e operationele test (SIT-O) Gaasperdammertunnel
(25 mei 2020)
In mei werd een nieuwe, gedeeltelijke operationele test uitgevoerd. De veiligheidsbeambte kon ook bij deze tweede test niet
volledig vaststellen dat de organisatie van de tunnelbeheerder gesteld stond voor de aan hen toegewezen taken. Er werden een
drietal aanbevelingen gedaan: duidelijke instructie opstellen voor de brandscenario’s tijdens onderhoud, specifieke scenario’s
definiëren en deze veelvuldig trainen, en zorgen voor continue ondersteuning van de wegverkeersleider in de bedienlocatie in
de eerste periode na openstelling.
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5 Gevraagde en ongevraagde adviezen
Er zijn in 2020 vier adviezen afgegeven die niet-wettelijk vereist waren, maar waarbij de
expertise van de veiligheidsbeambte wel gewenst was.

A4 R I N G - W
Bergen op Zoom
Europoort

Advies noodmaatregel
Velsertunnel

A20
1800 m

Hoek v. Holland
Vlaardingen

(2 april 2020)

Kethel
tunnel
50 m

De tunnelbeheerder heeft de veiligheidsbeambte gevraagd
om advies voor de noodmaatregel Velsertunnel in verband
met het frequent falen van de MTM/VRI-koppeling. Op
basis van de getroffen tijdelijke noodmaatregel concludeerde de veiligheidsbeambte dat de Velsertunnel tijdelijk
beheersbaar operationeel gehouden kon worden bij falen
van de MTM/VRI-koppeling. Goed instrueren van de wegverkeersleiders voor het toepassen van de maatregel was
natuurlijk belangrijk. Ook onderstreepte hij het voornemen
om de vervanging van de tekortkoming te versnellen.

Adviesvragen naar aanleiding
van vaststelling scope vervanging
en renovatie A73

A20 R I N G - N
Utrecht
Schiedam

17 km

17 km

(16 april 2020)

De tunnelbeheerder heeft de veiligheidsbeambte om
advies gevraagd rondom vervangings- en renovatiewerkzaamheden aan de A73 en specifiek de Roertunnel
en Tunnel Swalmen. De veiligheidsbeambte deelde de
mening van de tunnelbeheerder dat de werkzaamheden
geen wezenlijke wijziging conform de Wet aanvullende
regels veiligheid wegtunnels (Warvw) was, aangezien
de functionaliteit van de installaties niet wijzigt. Tevens
deelde hij de mening dat er geen verkeersgeleide- en
evacuatieverlichting noodzakelijk is, daar dit geen
onderdeel is van de gestandaardiseerde uitrusting.

Reactie op storingsmelding
SOS Schipholtunnel

(25 juni 2020)

Een aantal SOS-lussen in de Schipholtunnel werkte
niet conform de specificaties en de maximale tijd (zie
faaldefinitie) voor herstel van deze functievervuller
zou worden overschreden. Ook kon er geen invulling
worden gegeven aan de voorgenomen beheersmaatregel
‘continu scannen’ door de verkeerscentrale in verband
met beperkte capaciteit. De veiligheidsbeambte
adviseerde daarom de tunnel af te sluiten of op een
andere manier te voorzien in de beheers- en mitigerende
maatregelen.

Ongevraagd advies met betrekking tot instandhouding
tunnels

(3 september 2020)

Sinds de audit instandhouding in 2019 en recente
storingen in de tunnels deelt de veiligheidsbeambte
zijn zorgen hierover met de coördinerend HID tunnels.
In dit ongevraagde advies deed hij dit opnieuw, omdat
hij vaststelde dat de tunnelbeheerders momenteel niet
beschikken over actuele en betrouwbare informatie over
het functioneren van de meeste veiligheidsvoorzieningen
in hun tunnels. Daarmee is er een gerede kans dat zij
onbewust een tunnel in bedrijf hebben die afwijkt van
het vastgestelde Veiligheidsbeheerplan en niet voldoet
aan de wettelijke veiligheidsnorm. Hij deed aanbevelingen met als achterliggende boodschap dat minder
onderhoud op veiligheidsvoorzieningen gepaard moet
gaan met extra monitoring op het juist functioneren
van de veiligheidsvoorzieningen.

Adviesvraag hittewerende
bekleding Koning Willem-Alexandertunnel

(17 december 2020)

Het bevoegd gezag heeft de veiligheidsbeambte gevraagd
advies uit te brengen over de uitkomst van het onderzoeksrapport naar alternatieven voor hittewerende bekleding, de mogelijkheid tot het uitstellen van de realisatie
van de permanente hittewerende voorzieningen tot 2030
en de in dat verband noodzakelijke (middellange termijn)
beheersmaatregelen in de Koning Willem-Alexandertunnel. De veiligheidsbeambte heeft toegezegd dit advies te
zullen uitbrengen wanneer hij over het onderzoeksrapport
beschikt. Hij herbevestigde dat met de huidige kortetermijnmaatregelen de veiligheid voor gebruikers van de
tunnel is geborgd.
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6 Opleiden, trainen en oefenen
De veiligheidsbeambte onderstreept het belang van opleiden, trainen
en oefenen, niet alleen voor wegverkeersleiders maar zeker ook voor
hulpverleningsdiensten en al het andere personeel dat bij de tunnel
betrokken is. Eén van de taken van de veiligheidsbeambte is toezicht
op de mate van geoefendheid.

Na de audit in 2018 met betrekking tot opleiden, trainen en
oefenen en het proces van verbetering dat daarop volgde
(o.a. het besluit om OTO te centraliseren), heeft de veiligheidsbeambte ook in 2020 aandachtig de ontwikkelingen gevolgd.
In 2020 zijn verschillende initiatieven verder opgepakt en
uitgewerkt door RWS en ook door het COB. Zo heeft BVB via
de OTO-regiegroep zijn kennis en expertise kunnen inbrengen.
Daarnaast heeft BVB een bijdrage geleverd aan de werkgroep
‘virtueel OTO’ van het COB.

Gemeenschappelijke realistische oefeningen (GRO)
In de Warvw staat dat tunnelbeheerders wettelijk verplicht
zijn om één keer in de vier jaar een gezamenlijke realistische
oefening te organiseren. Dit is dus per tunnelbeheerder, niet per
veiligheidsregio: een veiligheidsregio met twee tunnelbeheerders moet dus ook twee keer per vier jaar een GRO organiseren.
Hierbij worden in samenwerking met hulpverleningsdiensten en
de veiligheidsbeambte de processen in geval van een incident
in een tunnel geoefend. De veiligheidsbeambte draagt aan deze
oefeningen bij door het draaiboek te beoordelen, tijdens de
oefening aanwezig te zijn en deel te nemen aan de evaluatie.
In 2019 hebben alle Rijkswaterstaat-tunnelbeheerders uitvoering gegeven aan de verplichting om per tunnelbeheerder één
keer in de vier jaar een gemeenschappelijke realistische oefening
te organiseren, behalve de regio Zee en Delta. Tussen die regio
en het bevoegd college van B&W is toen afgesproken dat de
oefening in de Vlaketunnel in 2020 mocht plaatsvinden. Als
gevolg van de Covid-19 restricties is dit nogmaals in overleg
uitgesteld naar 2021. Ook de geplande oefeningen voor de

Sijtwendetunnels (specifiek de Vliettunnel) en de Koning
Willem-Alexandertunnel zijn om diezelfde reden doorgeschoven
naar 2021.

Tussentijdse gedeeltelijke oefeningen
Naast de 4-jaarlijkse gemeenschappelijke realistische oefening
kunnen tunnelbeheerders jaarlijks een gedeeltelijke en/of
simulatieoefening organiseren. Daarbij wordt er aandacht
besteed aan een breed scala van (incidentbestrijdings)
processen, variërend van meldkameroefening tot een
maquette-oefening of aanrijroutes. Gezien de Covid-19
restricties in 2020 zijn een aantal oefeningen in overleg met
de veiligheidsbeambte doorgeschoven naar 2021.

West-Nederland Zuid

Zee en Delta:

•	Thomassentunnel, Beneluxtunnel en Botlektunnel:
7 t/m 10 maart 2020, 14 bijeenkomsten VRR/brandweer
instructie en oefening per kazerne/ploeg welke paraat
staan voor de betreffende tunnel
•	Noordtunnel: als gevolg van Covid-19 restricties
doorgeschoven naar 2021
•	Drechttunnel: als gevolg van Covid-19 restricties
doorgeschoven naar 2021
•	Heinenoordtunnel: 26 november 2020, gedeeltelijke
oefening
•	Sijtwendetunnels: als gevolg van Covid-19 restricties
doorgeschoven naar 2021
• Ketheltunnel: 8 juli 2020, BRW aanrijd en inzet oefening.

• 	Vlaketunnel: als gevolg van Covid-19 restricties is de geplande
oefening doorgeschoven naar 2021.

Data waarop deze oefeningen zijn uitgevoerd:

Midden-Nederland
West-Nederland Noord
•	Wijkertunnel: als gevolg van Covid-19 restricties
doorgeschoven naar 2021
•	Velsertunnel: als gevolg van Covid-19 restricties
doorgeschoven naar 2021
•	Coentunnel: als gevolg van Covid-19 restricties
doorgeschoven naar 2021
• Zeeburgertunnel: als gevolg van Covid-19 restricties
doorgeschoven naar 2021
•	Schipholtunnel: als gevolg van Covid-19 restricties
doorgeschoven naar 2021
•	Gaasperdammertunnel: diverse OTO-activiteiten
in Q1 en Q2 2020 als onderdeel van het
opleidingsprogramma voor de bediening.

•	Leidsche Rijntunnel: 7 tot 29 januari 2020: hulpverleningsdiensten en wegverkeersleiders hebben elkaars
uitvraagprotocollen besproken.

Zuid-Nederland
• 	Koning Willem-Alexandertunnel: als gevolg van
Covid-19 restricties is de geplande oefening
doorgeschoven naar 2021
• 	Roertunnel/Tunnel Swalmen: 17 & 24 september
2020 + 1 & 8 oktober 2020, n.a.v. verbetermaatregelen
evaluatie GRO 2019.

Audit Calamiteitenbestrijdingsplan
In augustus 2020 heeft de veiligheidsbeambte bij de tunnelbeheerders aangekondigd een audit uit te voeren op het
calamiteitenbestrijdingsplan, specifiek op het scenario ‘brand
verkeerscentrale’. Met de audit wordt gericht onderzocht hoe de
tunnelbeheerder de plannen hiervoor actueel en op orde heeft.
De tweeledige planning in 2020 is als gevolg van de Covid-19
restricties gewijzigd; in 2020 is enkel het dossieronderzoek
uitgevoerd en in 2021 volgt de operationele uitvoering.
Eind 2020 is de tussenrapportage met de uitkomsten van het
dossieronderzoek gedeeld met de tunnelbeheerders. Bij de
beoordeling van de dossiers zijn drie vragen gesteld: zijn alle
benodigde documenten aanwezig, zijn ze actueel, en zijn ze
geaccordeerd? Alle tunnelbeheerders zijn op de hoogte gebracht
van de uitkomsten van het dossieronderzoek en de daaraan
gekoppelde aandachtspunten en aanbevelingen. Na afronding
van de operationele uitvoering in 2021 volgt de definitieve
auditrapportage. Ook is toegezegd een rode draad van
bevindingen in alle regio’s op te stellen en te delen.

Oost-Nederland
• Salland Twentetunnel: 16 oktober 2020, jaarlijkse simulatie
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7 Evaluaties van (significante) incidenten
De veiligheidsbeambte is betrokken bij de evaluatie van significante incidenten in tunnels.
In de richtlijnen van Rijkswaterstaat is vastgesteld dat het dan gaat om brand, incidenten met
zwaargewonden en/of dodelijke slachtoffers, gevaarlijke stoffen en grote schade aan de tunnel.

Significante incidenten
In 2020 heeft zich in de RWS-tunnels één significant incident voorgedaan in bovengenoemde
categorieën, namelijk op 18 oktober 2020 in de Thomassentunnel. Het betrof een autobrand.
De betrokken partijen waren tevreden over de wijze waarop gehandeld is; de evaluatie leverde
een beperkt aantal aandachtspunten op. De opvolging hiervan zal worden gemonitord in de
verbetercyclus zoals omschreven in het veiligheidsbeheersplan.

Niet-significante incidenten
Daarnaast vinden er regelmatig niet-significante incidenten plaats, meestal in de categorieën
‘Aanrijding uitsluitend materiele schade’ of ‘Kettingbotsing’. Vaak met grote vertraging voor
de overige weggebruikers als gevolg. Op verzoek van Rijkswaterstaat en/of hulpdiensten zijn
de onderstaande incidenten geëvalueerd:
• 2
 januari 2020: vrachtwagen verliest lading (stuc-middel) in de linker tunnelbuis van de
Roertunnel in de A73, door tunnelbeheerder Zuid-Nederland
• 	3 oktober 2020: spookrijder in/bij de Koning Willem-Alexandertunnel, evaluatie is
aangekondigd door tunnelbeheerder Zuid-Nederland
• 	11 december 2020: uitval van bediening A73 tunnels in de verkeerscentrale Zuid-Nederland,
evaluatie is aangekondigd door tunnelbeheerder Zuid-Nederland

10

8 Kennisdeling
De veiligheidsbeambte hecht grote waarde aan intensieve en transparante samenwerking
binnen het netwerk van tunnelbeheerders, projectorganisaties, bevoegd gezagen,
veiligheidsregio’s en externe adviseurs. Waar mogelijk geven we dan ook presentaties
over tunnelveiligheid en sluiten we aan bij nationale en internationale overleggen.

Professionaliteit en borging kennis
Om de vakkennis en reflectie op het uitoefenen van de taken en verantwoordelijkheden scherp te houden neemt de
veiligheidsbeambte deel aan een tweetal gremia die in algemene termen een vakinhoudelijke en peer review karakter
hebben. Op nationaal niveau is dat het NVWN (Netwerk Veiligheidsbeambten Nederland) en op Europees niveau is dat
werkgroep 4 van ITA COSUF. In beide gremia ontmoeten veiligheidsbeambten elkaar en worden casuïstiek, dilemma’s
en ontwikkelingen voor tunnelveiligheid besproken.
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9 Doorkijk naar 2021
Wat verwacht de veiligheidsbeambte van het nieuwe jaar? Welke inzet wordt gecontinueerd
en welke nieuwe initiatieven zullen worden ontplooid? Peter Kole blikt vooruit.

Nadat we afgelopen jaren allerlei aanpassingen hebben gedaan op
onze bedrijfsvoering, gaan we in 2021 hiermee aan de slag. De belangrijkste verandering die tunnelbeheerders zullen ervaren is de inzet van
het nieuwe instrument ‘waarnemingsrondes’. Ongeveer vier keer per
jaar bezoekt het team van de veiligheidsbeambte een tunnel waarbij
primair gekeken zal worden naar de fysieke staat van de tunnel en de
installaties.
In 2021 zijn geen wettelijke adviesmomenten voorzien. Vermoedelijk
zal in de tweede helft van het jaar een aantal gezamenlijke realistische
oefeningen worden ingehaald. We houden er momenteel in de planning rekening mee dat ons dat met name in het najaar tijd gaat kosten.
Maar of het gezien de Covid-19 restricties tegen die tijd mogelijk is
om de GRO’s uit te voeren, dat zal de tijd leren.
Ook zullen de contacten met de landelijke diensten worden aangehaald
en gestructureerd. Binnen het bureau is hier nu een vast aanspreekpunt voor aanwezig.

de coördinerend HID tunnels en de DG op dit onderwerp geven
vertrouwen dat er door RWS voortvarend werk zal worden gemaakt
van de opvolging van de adviezen.
Met VWM zal worden samengewerkt om de uniformering van
tunnelbediening en de aandacht voor het functioneren van de
ondersteunende systemen voor de wegverkeersleiders kritisch
te bezien. Het is in eerdere jaarverslagen al aangegeven dat
tunnelveiligheid op papier en in technische installaties netjes op
orde dient te zijn. Echter, de belangrijkste schakel is de mens zelf.
En vanuit RWS kom je dan automatisch op de tunnelbediening,
-bewaking en -besturing. En dat gebeurt in de verkeerscentrales
door de wegverkeersleiders.
De in 2020 gestarte audit Calamiteitenbestrijdingsplan willen we
in 2021 vervolgen. Het bureauonderzoek is gedaan, nu nog de
operationele uitvoering. Daarna kunnen we dan de definitieve
auditrapportage opleveren.

De opvolging van het ongevraagd advies Instandhouding zal in 2021
onverminderd mijn aandacht krijgen. De aandacht van de HID PPO,

2021
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