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Geachte lezer, 

Automobilisten, OV-reizigers, fietsers en andere verkeersdeelnemers moeten zeker kunnen zijn 
dat ze veilig van A naar B kunnen. Ik vind dat we met de combinatie van veilige infrastructuur, 
veilige voertuigen, veilig verkeersgedrag en handhaving elk vermijdbaar verkeersslachtoffer moeten 
voorkomen. Tunnels zijn een schakel in die veiligheidsketen, waarbij incidenten met kleine kansen 
grote gevolgen kunnen hebben. 

Als Minister heb ik de Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels (Warvw) opgesteld en 
deze is in 2006 in werking getreden. De wet is een implementatie van de Europese Richtlijn voor 
tunnelveiligheid. Daarnaast legt de wet de Nederlandse verworvenheden op het gebied van veiligheid 
vast. Ook is de taak van de Commissie tunnelveiligheid omschreven. Ik achtte het van belang dat een 
onafhankelijke deskundigencommissie als adviseur zou worden betrokken bij alle tunnelprojecten 
om te zorgen dat geen kennis onbenut zou blijven of verloren zou gaan. 

In 2007 en 2008 heb ik de Commissie Tunnelveiligheid mogen voorzitten. We hebben ons toen 
onder meer verdiept in de renovatie van metrotunnels en diverse plannen voor wegtunnels. Wat we 
toen leerden geldt nog steeds: voor het succes van projecten zijn het open nadenken over integrale 
veiligheid en een goede samenwerking met de omgeving van cruciaal belang. 

Het voorzitten van de Commissie Tunnelveiligheid heb ik met veel plezier gedaan en ik heb de 
deskundigheid van de leden altijd zeer gewaardeerd. Bij de Commissievergaderingen viel het mij op 
dat de sfeer altijd prettig en zeer collegiaal was. Er werd discussie gevoerd, maar alleen op inhoud. 
En ik vond het een veilig idee dat bouwers en beheerders werden verplicht goed na te denken over 
de veiligheid van hun tunnels. Met de adviezen van de Commissie was het altijd een kwestie van 
‘comply or explain’. 

Ik heb destijds ook diverse malen gevraagd: ‘Kunnen we niet een standaardtunnel maken?’ Het doet 
mij deugd om te zien dat in de wet nu een aanvang is gemaakt met het standaardiseren van de 
inrichting. De leden van de Commissie hebben mij echter ook altijd ervan overtuigd dat je goed 
moet blijven nadenken over de specifieke omstandigheden rondom de inpassing van een tunnel. 
Ook als de regels goede houvast bieden, blijft het credo: blijf kritisch op veiligheid. Dat wil ik graag 
meegeven aan alle bij tunnelveiligheid betrokkenen. Per slot van rekening is veilig verkeer en vervoer 
een gezamenlijk belang!

Dit jaarverslag is het laatste jaarverslag van de Commissie tunnelveiligheid. Na ruim zestig 
adviezen en de op handen zijnde aanpassing van de wet houdt de Commissie op te bestaan. Voor 
wegtunnels wordt de onafhankelijke-adviesfunctie op het gebied van veiligheid geheel belegd bij de 
veiligheidsbeambten en voor het behoud van kennis richt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
een kennisplatform in. De Commissie heeft haar werk altijd in onafhankelijkheid, betrokkenheid en 
naar beste kunnen uitgevoerd, ook in de laatste jaren van onzekerheid over het voortbestaan. Ik ben 
ervan overtuigd dat de adviezen van de Commissie in positieve zin hebben bijgedragen aan veilig 
verkeer en vervoer in Nederland. 

September 2013,

Karla Peijs

Oud-voorzitter Commissie tunnelveiligheid

Voorwoord
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Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Commissie tunnelveiligheid. Hierin kunt u lezen 
hoe de Commissie in dit jaar gewerkt heeft en welke producten zij tot stand heeft gebracht. 

In juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor wijziging van de tunnelwet Warvw 
aangenomen en daarmee is op 1 juli 2013 een einde gekomen aan het bestaan van de 
Commissie. Daardoor is dit jaarverslag eigenlijk een halfjaarverslag. 

In dit laatste bestaanshalfjaar heeft de Commissie drie adviezen uitgebracht. Op jaarbasis 
is dat evenveel als het aantal in 2012 (zes) en iets meer dan in het aantal in 2011 (vijf). Wat 
de adviezen betreft kan 2013 derhalve een regulier jaar worden genoemd. 

Existentieel is 2013 uiteraard een allesbehalve regulier jaar geweest. Naast het werk aan 
de adviezen hebben wij vooral op onze bestaansperiode teruggekeken. Wat zijn onze 
ervaringen geweest? Welke ontwikkelingen hebben we zien gebeuren? Wat is onze visie 
daarop? Wat is onze toegevoegde waarde geweest? Welke kansen hebben wij gemist? In 
een zich ontwikkelend proces met alle leden hebben wij onze antwoorden op deze vragen 
geformuleerd. Deze willen wij met alle belangstellenden delen. Daartoe hebben wij een 
Nalatenschap opgesteld, die wij in één band met het jaarverslag naar buiten brengen. 

Naar binnen, tegenover de mensen die onze Commissie gemaakt hebben tot wat zij geweest 
is, spreken wij onze welgemeende dank uit, voor hun hart voor de veiligheid, hun bagage 
aan kennis en ervaring en de wijze waarop zij met elkaar hebben samengewerkt. Gelet 
op haar voorwoord is het ook oud-voorzitter Karla Peijs niet ontgaan dat de leden van de 
Commissie elkaar altijd respectvol bejegend hebben en dat de discussies nooit op de mens 
maar altijd op de inhoud zijn gevoerd. In de herinnering van ons beiden als voorzitters 
zal de Commissie tunnelveiligheid blijven voortleven als een buitengewoon plezierige en 
toegewijde groep mensen. 

Rest ons vast te stellen dat de Commissie ook in het jaar 2013 haar werk zorgvuldig en 
binnen de kaders van wetgeving en beleid heeft uitgevoerd. 

Juli 2013,

Jan van Belzen  Jan Lonink

Voorzitters Commissie tunnelveiligheid

Voorwoord
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Inleiding 
 
Via het jaarverslag legt de Commissie tunnelveiligheid verantwoording af over de wijze 
waarop zij haar wettelijke taken vervuld heeft. Het jaarverslag is openbaar en wordt 
gepubliceerd op de website van de Commissie1 en op de website van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. Hiermee bereikt de verantwoording de maatschappij, voor wie 
de Commissie uiteindelijk opereert. 

Het jaarverslag over 2013 is het zevende jaarverslag. De Commissie tunnelveiligheid bestaat 
sinds het najaar van 2004 als ‘Expertmeeting’ en vanaf mei 2006 onder haar huidige naam. 

In het jaarverslag vindt de lezer eerst algemene hoofdstukken over de Commissie. Deze 
gaan achtereenvolgens over wat de Commissie is, hoe de Commissie werkt en welk 
referentiekader zij voor haar werk gebruikt. Daarna volgt een hoofdstuk over hoe de 
Commissie in 2013 haar kerntaak, het uitbrengen van adviezen, vervuld heeft. Tenslotte 
beschrijft de Commissie het werk aan haar andere taak (ontwikkeling en deling van  
kennis) en de overige activiteiten, die formeel niet onder advisering of kennis ressorteren 
maar wel met het functioneren van de Commissie samenhangen.

In de drie bijlagen treft de lezer informatie over achtereenvolgens werkwijze, samenstelling 
en financiën van de Commissie aan. 

Ofschoon de Commissie tunnelveiligheid op 1 juli 2013 opgeheven is, is dit jaarverslag om 
praktische redenen in de tegenwoordige tijd geschreven alsof de wetswijziging van 1 juli 
2013 niet plaatsgevonden heeft. 

1  De website van de Commissie is tot 1 januari 2014 in de lucht. Daarna zullen de jaarverslagen, kennisproducten 
   en adviezen van de Commissie toegankelijk zijn via de website van het Kennisplatform Tunnelveiligheid. 
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Profiel van de Commissie 
tunnelveiligheid 
	
De	wetgever	heeft	in	de	“Wet	Aanvullende	Regels	Veiligheid	Wegtunnels”	
bepaald,	dat	tunnelprojecten	op	cruciale	besluitmomenten	in	de	ontwikkeling	
van	het	project	bij	de	Commissie	tunnelveiligheid	advies	moeten	inwinnen.	
Naast	deze	taak	heeft	de	Commissie	ingevolge	de	wet	ook	een	andere	rol:	
het	opbouwen	en	ter	beschikking	stellen	van	kennis	aan	tunnelprojecten.	

TOETSTAAK In de “Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels” is de toetstaak van 
de Commissie voor de tunnelveiligheid geregeld. Deze taak is van toepassing op weg- en 
railtunnels vanaf 250 meter lengte. 

Voor nieuw te bouwen tunnels dient de initiatiefnemer op twee momenten naar de 
Commissie te komen: in de fase van de planologische besluitvorming en in de fase van de 
bouwvergunningaanvraag. Planologische besluitvorming komt tot stand via een Ontwerp-
Tracébesluit2, een bestemmingsplanwijziging3 of toepassing van artikel 19 van de wet op 
de ruimtelijke ordening4.

De initiatiefnemer legt de plannen aan de Commissie voor en deze formuleert over de 
plannen een advies. In het advies toetst de Commissie de plannen aan de hand van criteria 
die in het hoofdstuk 'Beoordelingscriteria van de Commissie' beschreven zijn. Het bevoegd 
gezag dat over de inpassing of het ontwerp van de tunnel een besluit neemt, baseert dit 
besluit mede op het advies van de Commissie. 

Voor bestaande tunnels dient de tunnelbeheerder de Commissie om advies te vragen bij 
een wijziging aan de tunnel of van het gebruik ervan. 

De belangrijkste documenten in de documentatie die de initiatiefnemer of tunnel-
beheerder aan de Commissie voorlegt, zijn het tunnelveiligheidsplan en, in de 
bouwvergunningaanvraagfase, het bouwplan. Het tunnelveiligheidsplan respectievelijk  
het bouwplan bevat een afweging van alle veiligheidsaspecten die bij de keuze van de locatie, 
het ontwerp en het beoogde gebruik een rol spelen. Voor een bestaande tunnel beschrijft 
het bouwplan of het tunnelveiligheidsplan de veiligheidsaspecten van de wijziging. 

ADVIESTAAK Een advies van de Commissie is op de eerste plaats een toetsing. Maar 
daarnaast probeert de Commissie via haar adviezen ook werkelijk adviserend te zijn, dat 
wil zeggen kennis ter beschikking te stellen en toe te passen. Dit is de tweede taak van de 
Commissie.

2 Op grond van de Tracéwet art. 11
3 Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht art. 3:2
4 Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht art. 3:2
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DESKuNDIGHEID EN ONAfHANKElIJKHEID  
Voor het uitoefenen van haar toets- en adviestaak dient de Commissie voldoende deskundig 
en onafhankelijk te zijn. 

Haar deskundigheid borgt de Commissie op de eerste plaats via haar samenstelling. Op 
grond van theoretische ondergrond en grote praktijkervaring zijn haar leden deskundig op 
het gebied van wegtunnels, railtunnels en/of hulpverlening. De noodzakelijke disciplines 
zijn daardoor vertegenwoordigd. Op de tweede plaats onderhouden de leden hun expertise 
via hun beroepsmatige tunnelveiligheidswerk buiten de Commissie, het bijhouden van de 
literatuur en het bezoeken van congressen. 

Mocht de Commissie voor een bepaald advies behoefte hebben aan expertise die zijzelf niet 
heeft, dan kan zij te allen tijde externe deskundigen inschakelen. 

Haar onafhankelijkheid borgt de Commissie onder meer, doordat de leden die een specifiek 
project adviseren niet op een andere wijze bij het project betrokken zijn en doordat zij zich 
op persoonlijke titel inzetten. 

Alle kennisvelden zijn in de Commissie dubbel vertegenwoordigd; dit geldt ook voor de 
functies van voorzitter en secretaris.

ACHTERGROND De wetgever acht tussenkomst van een onafhankelijke, deskundige 
Commissie als adviseur gewenst om de tunnelveiligheidskennis te bundelen en aan 
projecten ter beschikking te kunnen stellen. Zo wordt geborgd dat belangrijke kennis 
behouden blijft en benut wordt. Het gaat hierbij om interne en externe veiligheid. Relevante 
disciplines zijn tunnelbouw, verkeersveiligheid, brand, gevaarlijke stoffen, explosies, 
rampbestrijding, hulpverlening en menselijk gedrag in crisissituaties.  
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Werkwijze van de 
Commissie
De	eerste	stap	in	een	adviestraject	is	een	intakegesprek.	Als	daarin	blijkt	dat	
het	project	adviesplichtig	is,	plannen	de	Commissie	en	het	project	samen	
het	 traject.	 De	 wettelijke	 adviesperiode	 van	 acht	 weken	 begint,	 zodra	 de	
informatie	voor	de	advisering	volledig	bij	de	Commissie	aanwezig	is.	Nadat	
de	Commissie	het	advies	gegeven	heeft,	stuurt	de	beheerder	of	initiatiefnemer	
dit	met	de	overige	projectdocumentatie	mee	aan	het	bevoegd	gezag.
 

INTAKEGESPREK Een beheerder of initiatiefnemer van een tunnelproject dient de 
Commissie tijdig te benaderen. In een intakegesprek nemen vertegenwoordigers van het 
project en de secretaris van de Commissie het project op hoofdlijnen door. Daaruit blijkt 
of het project adviesplichtig is. Als dat zo is, licht de secretaris het adviestraject toe en 
stellen projectvertegenwoordigers en de secretaris samen een planning voor het traject op. 
De eerste stap is de formele aanvraag van een advies door het project. Deze stap kan al 
tijdens het intakegesprek gezet worden. 
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SAMENSTEllING ADVIESTEAM Aan het advies wijst de Commissie uit haar midden 
vier adviserende leden, een voorzitter en een secretaris toe. Als de adviesaanvrager van 
mening is dat één of meer leden niet onafhankelijk is of zijn, kan hij bezwaar aantekenen. 

EERSTE COMMISSIEVERGADERING: PRESENTATIE De Commissie vergadert elke 
eerste woensdag van de maand. uiterlijk twee weken vóór de eerste vergadering waarin de 
Commissie het project bespreekt, verstrekt het project de nodige documentatie. De 
Commissie beoordeelt of deze voldoende informatie bevat. In de Commissievergadering 
geeft de beheerder of initiatiefnemer een presentatie over het project. Er is dan ook 
gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten. Na de vergadering 
stuurt de Commissie aanvullende vragen van de adviesleden aan de adviesaanvrager, die 
deze vragen vervolgens beantwoordt.

TWEEDE COMMISSIEVERGADERING:   CONCEPTADVIES Op grond van de verzamelde 
informatie formuleert de Commissie in haar volgende, tweede vergadering een conceptadvies 
op hoofdlijnen. Daarbij hanteert zij het toetsingskader volgens het hoofdstuk 
'Beoordelingscriteria van de Commissie'. De adviesaanvrager is dan niet aanwezig. Na de 
vergadering is er nog een commentaarronde onder de adviesleden. Als het conceptadvies 
daarna door alle adviesleden gedragen wordt, stuurt de Commissie het voor een controle 
op feitelijke onjuistheden aan de initiatiefnemer. 

DEfINITIEf ADVIES Na diens reactie maakt de Commissie het advies in haar derde 
vergadering definitief en stuurt zij het met een handtekening van de voorzitter naar de 
adviesaanvrager. 

ADVIES NAAR BEVOEGD GEZAG Het adviestraject bij de Commissie tunnelveiligheid 
is dan doorlopen en de tunnelbeheerder of initiatiefnemer legt het advies aan het bevoegd 
gezag voor. Aan de hand van het advies en de overige documentatie beslist het gezag over 
de planologische inpassing of de bouwvergunningaanvraag. Na deze besluitvorming is het 
advies openbaar. Het advies is zwaarwegend; dat wil zeggen dat de beheerder of 
initiatiefnemer alleen van het advies kan afwijken, als hij of zij dat goed motiveert.  

PROCESSCHEMA

Bovenstaande werkwijze is beschreven in een processchema (bijlage I).
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Beoordelingscriteria 
van de Commissie
Een	advies	van	de	Commissie	 tunnelveiligheid	 is	op	de	 eerste	plaats	 een	
toetsing	van	het	veiligheidsniveau.	De	normen	of	criteria	die	de	Commissie	
voor	 dat	 veiligheidsniveau	 hanteert,	 zijn	 vervat	 in	 de	 relevante	 wet-	 en	
regelgeving	en	leidraden,	aangevuld	met	vastgestelde,	gangbare	werkwijzen.	
Daarnaast	 brengen	 de	 leden	 hun	 expertise	 en	 de	 door	 het	 advies-	 en	
onderzoekswerk	in	de	Commissie	opgebouwde	kennis	en	ervaring	in.	
 

WEGTuNNElS De Warvw (Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels), van 
kracht sinds 1 mei 2006, geldt voor wegtunnels. Het werkterrein van de Commissie 
tunnelveiligheid is volgens de Warvw echter breder: niet alleen wegtunnels, maar ook 
railtunnels (trein, tram, metro en light rail). Sommige bepalingen uit de Warvw zijn verder 
uitgewerkt in de Barvw (Besluit) en Rarvw (Regeling). 

De Warvw is met name een implementatie van Europese regelgeving. Vanaf 1 mei 2006 
geldt de Europese Richtlijn 2004/54/EG inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in 
het trans-Europese wegennet, inclusief Rectificatie. De richtlijn heeft als doel het bereiken 
van een uniform niveau van bescherming in wegtunnels voor alle Europese burgers.

In augustus 2010 heeft de Rarvw een kleine wijziging ondergaan: het treffen van aanvullende 
veiligheidsmaatregelen is voortaan onderworpen aan de eis, dat de maatregelen op bewezen 
technologie stoelen en kosteneffectief en proportioneel zijn. 

RAIlTuNNElS Voor spoorwegtunnels is vanaf juli 2008 een Europese TSI (Technische 
Specificatie voor Interoperabiliteit) van kracht. Nationaal wettelijk kader specifiek voor 
railtunnels bestaat nog niet. Wel zijn er de VEST (Veiligheidseisen voor treintunnels) en 
de conceptversie van de VEMT (Veiligheidseisen voor Tram- en metrotunnels). Beide 
documenten zijn gemaakt bij wijze van voorbereiding voor regelgeving voor deze 
tunneltypen. Over bepaalde onderdelen uit de VEMT bestaat nog discussie.  Het was de 
intentie deze documenten of delen ervan in de regelgeving op te nemen. Daarom betrekt 
de Commissie deze in het veld reeds overeengekomen eisen in haar adviezen.

BOuWBESluIT De komst van de Europese Richtlijn 2004/54/EG heeft geleid tot een 
aanpassing van het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit 2003 valt onder de Woningwet en bevat 
bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, ook tunnels, in Nederland 
minimaal moeten voldoen. Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden 
en op 1 juli de Regeling Bouwbesluit 2012. Deze bevatten specifieke veiligheidseisen voor 
wegtunnels en generieke eisen die ook voor railtunnels gelden. 
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Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 is het Besluit brandveilig gebruik 
bouwwerken (Gebruiksbesluit) vervallen. In het Bouwbesluit 2012 is paragraaf 2 van het 
Besluit Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels (Barvw) geïntegreerd.

BElEIDSNOTA’S Aan de Warvw liggen twee beleidsnota’s van het Ministerie van BZK 
en de toenmalige Ministeries van V&W en VROM ten grondslag.

De Beleidsnota tunnelveiligheid deel A uit 2003 bevat proceseisen ten aanzien van 
tunnelveiligheid. De nota gaat in op: 
• de procesmatige borging van veiligheid in de besluitvorming,
• het behoud van het veiligheidsniveau in de gebruiksfase en 
• het bevorderen van veilig gedrag van de tunnelgebruiker.
De eisen in de Warvw zijn voor een deel uit deze Beleidsnota afkomstig.

De Beleidsnota tunnelveiligheid deel B uit 2005 geeft aan, welk veiligheidsniveau voor 
weg- en spoortunnels wordt nagestreefd en hoe de veiligheidseisen zich tot de Europese 
regelgeving verhouden. 

lEIDRAAD VOOR VEIlIGHEIDSDOCuMENTATIE De toenmalige Bouwdienst (nu 
'Dienst Infrastructuur') van Rijkswaterstaat heeft een leidraad Veiligheidsdocumentatie 
voor Wegtunnels opgesteld (oktober 2007). Deze vervangt de in de wet vastgelegde leidraad 
Tunnelveiligheidsplan en de leidraad Veiligheids Beheer Systeem.  De wetgeving zal op dit 
punt nog worden bijgesteld. De leidraad Veiligheidsdocumentatie behandelt het in 
samenhang opstellen van een tunnelveiligheidsplan, een bouwplan en een 
veiligheidsbeheerplan, documenten die in de Warvw verplicht gesteld zijn. Voor railtunnels 
is een dergelijke leidraad nog niet voorhanden. Bij de beoordeling van de opzet van de 
documentatie over railtunnels maakt de Commissie gebruik van de leidraad 
Veiligheidsdocumentatie voor Wegtunnels. 

MODEl VOOR KWANTITATIEVE ANAlySE Ook heeft de Dienst Infrastructuur van 
Rijkswaterstaat een (wettelijk voorgeschreven) model voor Kwantitatieve Risicoanalyse 
(QRA) voor wegtunnels geschreven. De verplichting tot het uitvoeren van kwantitatieve 
ofwel probabilistische analyses is in de Nederlandse en Europese regelgeving vastgelegd. 
  
Voor railtunnels is een dergelijk model nog niet voorhanden.

lEIDRAAD VOOR SCENARIOANAlySE De regelgeving verplicht een tunnelbeheerder 
ook tot het uitvoeren van een scenarioanalyse of deterministische analyse. Om die eis 
concreter in te vullen, hebben het COB (Centrum Ondergronds Bouwen) en de toenmalige 
Bouwdienst van Rijkswaterstaat in 2004 een leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in 
Tunnels uitgegeven. Het eerste deel van de leidraad is aan wegtunnels gewijd en het tweede 
deel aan spoor-, tram- en metrotunnels en overkappingen. Via de Regeling Aanvullende 
Regels Veiligheid Wegtunnels is toepassing van deze leidraad verplicht gesteld. 
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HANDREIKING RISICOANAlySE Het Projectbureau tunnelveiligheid (waarin de 
Ministeries van V&W, VROM en BZK vertegenwoordigd waren) heeft een Handreiking 
Risicoanalyse gepubliceerd, als een (herziene) bijlage van de beleidsnota deel B. Deze 
handreiking geeft uitleg over de toepassing van methodieken, modellen en veiligheidscriteria 
voor kwantitatieve risicoanalyse en scenarioanalyse. In haar toetsingscriteria hanteert de 
Commissie deze handreiking.

VEIlIGHEIDSRICHTlIJNEN Voor de inrichting van ondergrondse weginfrastructuur 
heeft de Dienst Infrastructuur van Rijkswaterstaat de Veiligheidsrichtlijnen deel C (VRC) 
uitgegeven. De Commissie gebruikt deze niet-wettelijke richtlijnen in adviezen voor 
wegtunnels.  

BRAND ONDERZOEK METROSTATIONS In opdracht van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu heeft een werkgroep Brandonderzoek Metrostations het Brand 
Onderzoek Metrostations (BOM) uitgevoerd. In zijn eindrapport (2006) geeft de werkgroep 
aanbevelingen voor de veiligheid van ondergrondse stations. Het Ministerie van V&W 
heeft hierover aan alle betrokken gemeenten een beleidsbrief geschreven. Dit alles heeft 
tot een politieke agendering van de brandveiligheid in metrostations geleid. Als gevolg 
daarvan worden nu maatregelen ter verbetering voorgesteld en doorgevoerd. De Commissie 
beschouwt dit onderzoek als best practice voor scenarioanalyse van metrostations en 
gebruikt de aanbevelingen in de beleidsbrief (mede) als referentiekader.

CIRCulAIRE RISICONORMERING VERVOER GEVAARlIJKE STOffEN     Door tunnels 
en, bij tunnelafsluitingen, over omrijdroutes vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. 
Daarom beschouwt de Commissie deze circulaire als onderdeel van haar toetsingskader en 
wel in die zin, dat de Commissie verifieert dat zij met betrekking tot de externe veiligheid 
toegepast is. In juli 2012 is een nieuwe uitgave van deze Circulaire van kracht geworden.

OPGEDANE KENNIS EN lEERERVARINGEN In haar adviezen doet de Commissie op 
basis van opgedane kennis en leerervaringen aanbevelingen. Gezien de deskundigheid en 
onafhankelijkheid van de Commissie kunnen dergelijke aanbevelingen aan de adviezen 
een extra toegevoegde waarde geven. 

DE NIEuWE RWS-STANDAARD: GEEN ONDERDEEl TOETSINGSKADER In de loop 
van 2011 heeft Rijkswaterstaat een standaard voor rijkstunnels uitgebracht. Deze heeft in 
2012 nog geen kracht van wet gekregen. Doordat de standaard niet officieel aan de 
Commissie verstrekt is, is hij geen onderdeel van het toetsingskader van de Commissie. 
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Adviezen door de 
Commissie in 2012
De	 Commissie	 tunnelveiligheid	 heeft	 in	 2013	 drie	 adviezen	 gegeven.	
Elk	 advies	 wordt	 door	 de	 aanvrager	 samen	 met	 zijn	 eigen	 documentatie	
voorgelegd	 aan	 het	 bevoegd	 gezag,	 dat	 het	 advies	 in	 zijn	 besluitvorming	
meeneemt.	Het	besluit	 is	openbaar;	daarmee	wordt	ook	het	advies,	zodra	
het	besluit	genomen	is,	openbaar.	

De in 2013 gegeven adviezen zijn de volgende.

Datum Project Type	vervoer Type	Advisering

24.01.2013 Wijziging acht stations 
Calandlijn
(RET, Rotterdam)

Metro Advies over gewijzigd 
tunnelveiligheidsplan voor 
veiligheidsaanpassingen aan de 
stations

28.01.2013 landtunnel 
Rotterdamsebaan
(Gemeente Den Haag)

Weg Advies over 
tunnelveiligheidsplan 
ten behoeve van 
bestemmingsplanprocedure

22.05.2013 Spaarndammertunnel
(Gemeente Amsterdam)

Weg Advies over bouwplan 
ten behoeve van aanvraag 
omgevingsvergunning

 

 
In het advies aan RET heeft de Commissie een compliment voor de documentatiekwaliteit 
gegeven; in het toegankelijk maken van het aangeboden dossier heeft RET in vergelijking 
met eerdere adviestrajecten een duidelijke stap gemaakt. In de documentatie heeft RET 
aangegeven het eerdere Commissie-advies van 2011 over de acht stations vrijwel volledig 
te zullen opvolgen. 

De mate van veiligheid van een station beoordeelt de Commissie in beginsel op het criterium 
dat vluchtende reizigers het station in geval van brand onder begaanbare condities voor 
zicht, temperatuur en straling kunnen verlaten. Bij dit advies heeft de Commissie rekening 
gehouden met het feit dat het strikt realiseren van dit criterium voor RET in de bestaande 
stations een grote uitdaging zou vormen. Daarom heeft de Commissie het criterium verzacht 
tot de volgende toetsingsvraag: wordt alles wat redelijkerwijs mogelijk is gedaan om tijdig 
vluchten onder begaanbare condities mogelijk te maken, met behoud van oriëntatie op de 
vluchtroute? 

De Commissie heeft geconcludeerd dat RET nog geen uitgekristalliseerd beeld van de 
aanpassingen en de bijbehorende onderbouwingen ontwikkeld had. In het advies heeft de 
Commissie de open einden benoemd, de onderwerpen van nader onderzoek gespecificeerd 
en verdere stappen aangegeven. 
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De inpassing van de landtunnel in de Rotterdamsebaan heeft de Commissie voldoende veilig 
geacht, mits de gemeente een expliciete afweging van oplossingen voor de fileproblematiek 
maakt en rekening houdt met de consequenties daarvan voor de inpassing van de tunnel. 

De Spaarndammertunnel, midden in het stedelijke gebied van Amsterdam, is een in het 
oog springend voorbeeld van de problematiek van tunnels in de drukke Randstad, waarbij 
tunnelveiligheid en verkeersmanagement steeds meer met elkaar in conflict aan het komen 
zijn. Tunnelveiligheid vraagt om een filevrije tunnel. Want als er in een file in een tunnel 
een voertuig in brand komt te staan, blaast de langsventilatie de hitte en de rook naar 
voren, zodat in de file vaststaande auto’s blootgesteld worden. Bij de randvoorwaarde 
van weghouden van files uit tunnels is verkeersmanagement echter niet gebaat, want dat 
vormt een reductie van de regelvrijheid. En als er in een tunnel ondanks filepreventie toch 
fileterugslag plaatsvindt, kan het zijn dat de tunnel tijdelijk afgesloten wordt; dit zorgt 
elders voor problemen. 

In het advies heeft de Commissie gepleit voor het toepassen van een nieuw veiligheidsconcept, 
zodat de veiligheid van de tunnel onafhankelijk van files gegarandeerd blijft en de tunnel 
geen lastige randvoorwaarde voor het stedelijke verkeersmanagement vormt. Voor het 
geval de gemeente het bestaande veiligheidsconcept wil handhaven, heeft de Commissie 
voorwaarden voor voldoende veiligheid geformuleerd. 

Door de complexiteit van vooral de verkeers- en fileproblematiek hebben vertegenwoordigers 
van het project met de Commissie twee extra overleggen gevoerd. Bij één van die 
gelegenheden heeft de Commissie zich laten assisteren door een verkeerskundige, die 
voor het advies een verkeerskundige analyse van de tunnel en het omliggende wegennet 
geleverd heeft. 

In het algemeen signaleert de Commissie dat de partijen in het tunnelveiligheidsveld 
de neiging hebben de ogen te sluiten voor het feit dat files in tunnels het werkelijke 
tunnelveiligheidsniveau geleidelijk aan doen dalen en dat tunnels in drukke gebieden 
in toenemende mate hindernissen voor verkeersmanagement vormen. De Commissie 
is dan ook van mening dat het bestaande veiligheidsconcept voor wegtunnels aan een 
heroverweging toe is en dat hierover een discussie geopend dient te worden.
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Ontwikkeling en deling 
van kennis
 
 
Eén van de wettelijke taken van de Commissie tunnelveiligheid is 
ontwikkeling en deling van kennis. Dit heeft te maken met de situatie die 
aanleiding voor de oprichting van de Commissie was: een behoefte aan 
een centraal punt waar actuele, multidisciplinaire tunnelveiligheidskennis 
beschikbaar is en waarop tunnels getoetst kunnen worden.

 
Deze wettelijke taak vervult de Commissie op een veelheid van manieren. 

Overbrenging signaal OnvOlDOenDe bOrging Ontwerpkennis rijks-

tunnels aan Ministerie verschillende Commissieleden hebben geconstateerd 
dat het regelmatig voorkomt dat er aan of om rijkstunnels werkzaamheden gepland zijn 
die de constructieve integriteit van de tunnel in gevaar kunnen brengen. vaak zijn deze 
gevaren door toevallige samenlopen van omstandigheden in late stadia afgewend. De 
Commissie wijt dit fenomeen aan een onvoldoende aanwezigheid van de ontwerpkennis 
in de dossiers, met als gevolg dat de betrokken beheerders niet weten wat de consequenties 
van bepaalde werkzaamheden zijn. in een brief heeft de Commissie dit signaal formeel aan 
het Ministerie overgebracht, nadat dit onderwerp tijdens een bestuurlijk overleg in 2012 al 
mondeling aan de orde was geweest. via informele contacten heeft rijkswaterstaat interesse 
in dit signaal getoond. 

bezOek aan testOpstelling spOOrzOne Delft tijdens haar vergadering van 
februari heeft de Commissie de ifat-testopstelling van siemens voor de spoorzone Delft 
bezocht. Deze opstelling bevond zich in een loods en bestond uit een schaalmodel van de 
spoortunnel en de aangrenzende spoorwegen, met daarop aangesloten de apparatuur voor 
de aansturing van de systemen in de spoortunnel. allerlei scenario’s werden in deze 
opstelling getest. De Commissie was onder de indruk van de grondigheid van deze aanpak. 
tijdens haar vergadering in mei heeft de Commissie veiligheidsbeambten hierover 
ingelicht. 

afrOnDingsDag in het voorjaar van 2013 heeft de Commissie een afrondingsdag 
gehouden. in de ochtend stond een bezoek aan het project a2 Maastricht op het programma. 
Daar bleek niet alleen een ongewone tunnel te worden gebouwd (twee buizen boven en 
twee beneden), maar ook een bijzondere aanpak te worden gevolgd. De gemeenten 
Maastricht en Meerssen, de provincie limburg, rijkswaterstaat limburg en 
aannemerscombinatie avenue2 willen laten zien dat een complex infrastructureel project 
binnen budget en doorlooptijd te realiseren is. Daartoe zijn de partijen een intensieve 
samenwerking met elkaar aangegaan, op basis van een zorgvuldig tot stand gebrachte band 
van vertrouwen tussen de vertegenwoordigers van de partijen. De Commissie, die in haar 
adviestrajecten voor rijkstunnels de nodige onwil en tegenstellingen gezien heeft, was hier 
zeer verheugd over. een daadwerkelijke samenwerking tussen partijen op basis van tot 
stand gebracht vertrouwen leidt waarschijnlijk eerder tot succes dan welke wet- en 
regelgeving dan ook. 
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In de middag van de afrondingsdag heeft de Commissie plenair aan haar Nalatenschap 
gewerkt. Deze Nalatenschap bevindt zich in deze band. 

ONDERZOEK NAAR lEREN VAN INCIDENTEN In 2012 - 2013 heeft de Commissie een 
veldonderzoek verricht naar de mate waarin tunnelbeheerders een systeem voor het leren 
van incidenten hebben en gebruiken. Diverse beheerders van niet-rijkswegtunnels hebben 
aan dit onderzoek meegewerkt. In haar Nalatenschap, die in deze band opgenomen is, heeft 
de Commissie dit onderzoek uitgebreider beschreven.

INTERVIEW VNG MAGAZINE ‘RIJKSTuNNElS VOOROP IN VEIlIGHEID’ Het blad 
VNG Magazine heeft in nummer 6 van 15 maart 2013 Commissievoorzitter Jan van Belzen 
geïnterviewd. In een artikel onder de kop ‘Rijkstunnels voorop in veiligheid’ signaleert de 
voorzitter dat de per 1 juli 2013 gewijzigde tunnelwet Warvw een gat in de wet- en 
regelgeving laat vallen: ‘De wet geldt voor alle tunnels, maar de standaard alleen voor 
rijkstunnels. Dat is een open einde in dit wetsvoorstel.’ Hij werpt de vraag op of de 
veiligheidsbeambten van niet-rijkstunnels een eenduidige aanpak zullen kunnen 
ontwikkelen en signaleert dat er een onderscheid tussen rijkstunnels en niet-rijkstunnels 
dreigt. 

PRESENTATIE RIJKSWATERSTAAT ONDERZOEK AlTERNATIEVE BRANDSTOffEN IN

 TuNNElS In de Commissievergadering van april heeft een delegatie van het Steunpunt 
Tunnelveiligheid van Rijkswaterstaat de eerste resultaten van een onderzoek naar 
alternatieve brandstoffen in tunnels gepresenteerd. Dit gebeurde in het bijzijn van de 
veiligheidsbeambte van de gemeente Amsterdam, die de Commissie eind 2011 schriftelijk 
benaderd heeft met een zorg over het gebruik van nieuwe brandstoffen in bussen, te weten 
CNG (compressed natural gas, ofwel aardgas onder druk) en waterstof. De Commissie heeft 
daarop samen met de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen de minister schriftelijk gevraagd 
deze problematiek nader te beschouwen en met tunnelbeheerders en de transportsector 
in overleg te treden. De minister heeft daar positief op gereageerd en het Steunpunt 
Tunnelveiligheid van Rijkswaterstaat gevraagd een onderzoek in te stellen. 

Het door TNO verrichte onderzoek heeft zich gericht op de vragen wat de kans op en 
gevolgen van een incident zijn en waar in tunnels knelpunten te verwachten zijn. Het 
onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat een eventuele toekomstige stijging van het 
gebruik van deze brandstoffen het risico in tunnels significant zal doen toenemen. De 
kwestie wordt dan tevens een tunneloverstijgend probleem. 

fIlM HulPVERlENING WATERWOlfTuNNEl Secretaris Arthur Tameling heeft in 
de Commissievergadering van april een film over de hulpverlening in de Waterwolftunnel 
gepresenteerd. Deze film, getiteld ‘Doordachte samenwerking bij calamiteiten’, is door het 
project gemaakt voor het opleiden van de hulpdiensten voor hun inzet bij eventuele 
incidenten. Deze tunnel onder de Ringvaart Haarlemmermeer ligt op de grens van twee 
veiligheidsregio´s, waardoor het maken van afspraken over de calamiteitenbestrijding een 
complex proces geweest is. 

KENNISuITWISSElING MET VEIlIGHEIDSBEAMBTEN In de Commissievergadering 
van mei zijn vier veiligheidsbeambten te gast geweest voor een uitwisseling met de 
Commissie. Aanwezig waren de veiligheidsbeambten van Den Haag, Rijkswaterstaat, 
Schiphol en de Westerscheldetunnel. Met de opheffing in zicht heeft de Commissie, op 
door de veiligheidsbeambten geselecteerde onderwerpen, zoveel mogelijk kennis en 
ervaring overgebracht. 
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Bij het onderwerp repressief optreden door de hulpdiensten constateerden de 
veiligheidsbeambten en de Commissie gezamenlijk dat er structureel te weinig geoefend 
wordt. Oefenen is nodig voor bijvoorbeeld aankomen op de juiste plaats bij de tunnel en 
gebruik maken van informatie van de operator. Deze oefeningen hoeven niet heel veel geld 
te kosten. Wel kostbaar is oefenen met full-scale-branden, zodat brandweerlieden weten 
wat ze kunnen verwachten. Opvallend was ook dat er voor het brandweeroptreden in 
tunnels geen eenduidige les- en leerstof blijkt te zijn. 

Oefenen in tunnels stuit soms op bezwaren van het stadsbestuur, dat de tunnel open wil 
houden. Bij dergelijke oefeningen kunnen overigens ook tekortkomingen in de installaties 
naar voren komen. Een Commissielid meldde als praktijkvoorbeelden daarvan een verkeerd 
aangesloten ventilatie en niet open kunnende vluchtdeuren. 

Over innovatie werd vastgesteld dat hiertegen bij de rijkstunnelbeheerders momenteel 
weerstand bestaat, uit vrees voor ervaringen in het verleden met niet goed doordachte en 
geteste systemen. Gezien bijvoorbeeld het A73-trauma is dit niet geheel onbegrijpelijk. 
Deze problemen zijn voornamelijk ontstaan door de overheveling van functies van 
Rijkswaterstaat naar de markt. In de periode vóór deze overheveling lag de innovatiefunctie 
bij Rijkswaterstaat. Deze organisatie was in staat tot het dragen van de risico’s die inherent 
met innovatie verbonden zijn. In de huidige tijd is het de bedoeling dat de markt deze 
functie vervult. De aan deze functie verbonden risico’s zijn voor marktpartijen zoals 
aannemers echter te groot. De Commissie pleit voor de vorming van samenwerking tussen 
partijen, bijvoorbeeld grote gemeenten en Rijkswaterstaat, voor het op een beheerste en 
verantwoorde wijze onderzoeken en uitproberen van innovatieve systemen.  

Onder de noemer borging van ontwerpkennis stelden de RWS-veiligheidsbeambte en de 
Commissie samen vast dat bij de beheerders van rijkstunnels veel ontwerpkennis verdwenen 
is, waardoor men bijvoorbeeld soms niet weet wat er onder de calamiteitenknop zit en bij 
aanpassingen aan een tunnel op een oud-collega moet terugvallen. De hulpdiensten ervaren 
bij niet-rijkstunnels een probleem van de ontsluiting van de documenten, waardoor zij 
geen beeld krijgen van hoe een tunnel in elkaar zit. Opvallend is dat elke tunnelbeheerder 
in de drie grote steden een andere manier van werken heeft. 

NV Westerscheldetunnel heeft mensen uit de techniek en de hulpdiensten bij elkaar 
gebracht. Vanuit dit team is besloten de functionele testen niet functioneel maar hard 
procedureel aan de onderhoudsaannemer voor te schrijven. Zo wordt voorkomen dat de 
aannemer zijn taken dienaangaande te licht opvat. Ook spreekt een meerpartijenteam 
regelmatig over de storingen en maakt het daar afspraken over. 

Op verzoek van de RWS-veiligheidsbeambte is de Commissie ingegaan op de rode draad 
in en de toegevoegde waarde van haar adviezen. De Commissie vindt dat zij voor de 
niet-rijkstunnels duidelijk toegevoegde waarde gehad heeft, doordat de projecten zich 
ontvankelijk opstelden. Bij de rijkstunnels is de Commissie vaker op weerstand gestuit. 
Toch heeft Rijkswaterstaat naar aanleiding van bepaalde adviezen besloten zaken anders uit 
te voeren, zoals de dwarsdoorsnede van de tunnel A2 Maastricht en de langsdoorsnede van 
de overkapping A2 leidsche Rijn. De Commissie heeft tunnelsystemen altijd conceptueel 
beschouwd, naar functies zoals verkeersafwikkeling, en voor meer uniformiteit in de 
voorzieningen gezorgd. 
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Overige activiteiten  
in 2013

OVERlEG MET HET MINISTERIE VAN INfRASTRuCTuuR EN MIlIEu De relatie 

tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Commissie tunnelveiligheid is 

wettelijk vastgelegd. De activiteiten van de Commissie worden volledig door het Ministerie 

bekostigd. In het voorjaar heeft Commissievoorzitter J. van Belzen met de plaatsvervangend 

directeur-generaal Mobiliteit van het ministerie, mevrouw M. Blom, bestuurlijk overleg gevoerd. 

Onderwerpen van gesprek waren daarbij: 
• het jaarverslag van de Commissie over 2012;
• de voortgang van de aanpassing van de tunnelwet;
• de adviezen en overige activiteiten van de Commissie;
• de agenda voor een exit-gesprek met de Minister;
• de Nalatenschap van de Commissie en de rol daarvan in het exit-gesprek. 

Naast de wettelijke relatie is er ook een contractuele relatie en wel tussen het Ministerie 
en het COB (Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds 
ruimtegebruik). Het COB verschaft de Commissie tunnelveiligheid vergaderfaciliteiten en 
een secretariaat. Met de contractbeheerders op het Ministerie heeft de directeur van het 
COB samen met de secretaris van de Commissie regulier ambtelijk overleg gevoerd. 
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Bijlage II

Profielen Comissieleden

JAN VAN BElZEN - VOORZITTER 
Drs. J. van Belzen is sinds 2005 burgemeester van de gemeente 
Barendrecht. Vanaf 1994 werkt hij in het lokaal bestuur, aanvankelijk 
als raadslid en later als wethouder in Werkendam en van 1999 tot 
2005 als burgemeester van Graafstroom. Zijn belangstelling voor 
tunnelveiligheid komt voort uit zijn betrokkenheid bij de HSl-Zuid 
en Betuweroute als bestuurlijk trekker en gedelegeerd opdrachtgever 
van het project Railplan (2004-2008). Binnen Railplan werken 8 
veiligheidsregio’s, 34 gemeenten en vele andere partijen samen aan de 
operationele voorbereiding op de hulpverlening in de exploitatiefase. 
Sinds 2008 is hij voorzitter van het Platform Transportveiligheid in 
oprichting en voorzitter van de werkgroep Incidentmanagement 
Transport Gevaarlijke Stoffen.  

JAN lONINK - VOORZITTER

J.A.H. lonink is sinds 2003 burgemeester van de Zeeuwse stad 
Terneuzen. De aandacht voor veiligheidsthema’s is mede toegenomen 
door het risicoprofiel van de regio waarin hij burgemeester is. Zeeland is 
met haar industrie, transport over land en water, toerisme, kerncentrale 
en de voor Nederlandse begrippen lange Westerscheldetunnel, het 
tweede risicogebied van Nederland. lonink is onder meer voorzitter van 
de Veiligheidsregio Zeeland en neemt zitting in het dagelijks bestuur 
van het veiligheidsberaad (portefeuille brandweer, nationaal). lonink 
is mede door zijn landelijke politieke achtergrond (lid Tweede Kamer 
1987 - 1994) een bestuurder met een groot en veelzijdig netwerk. Zijn 
vele nevenfuncties op het vlak van veiligheid dragen bij aan een ruime 
en actuele dossierkennis.

HANS BROEKHuIZEN 
J.J.M. Broekhuizen MCDM werkt 38 jaar voor de brandweer en heeft 
in die periode functies in de diverse schakels van de veiligheidsketen 
bekleed. Hij is vanuit zijn discipline bij diverse tunnelprojecten 
betrokken geweest. Door zijn achtergrond heeft hij een inbreng ten 
aanzien van de gehele veiligheidsketen, waarbij hij door zijn ruime 
ervaring relaties met aspecten buiten de hulpverlening weet te leggen. 
Momenteel is hij plaatsvervangend directeur bij de stafdirectie risico 
& crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, met 
risicobeheersing in de portefeuille. Hij beschikt over een internationaal 
netwerk van risico- en hulpverleningsdeskundigen op het gebied van 
tunnelveiligheid. 
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HENK OuD 

Ir. H.J.C. Oud is civiel ingenieur en werkzaam geweest bij 
Rijkswaterstaat. Hij was daar gedurende ruim 35 jaar belast met het 
ontwerpen en uitvoeren van civieltechnische constructies, met name 
in de tunnelbouw. Zowel in nationale als internationale commissies 
heeft hij zich verdiept in de veiligheidsaspecten van tunnels en 
ondergrondse werken. Hij heeft aan de basis gestaan van de categorie - 
indeling voor wegtunnels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Oud 
was van 1995 tot eind 2007 voorzitter van het bestuur van het Centrum 
voor Ondergronds Bouwen en Nederlands vertegenwoordiger in de 
internationale tunnelvereniging ITA.

JAN STuIfMEEl 

Ing. J.f.E. Stuifmeel MoSHE heeft vanaf juni 2002 tot eind 2012 bij NS 
Hispeed de functie van safety manager vervuld. Daarvoor werkte hij 
25 jaar bij NS, waarvan acht jaar als teamleider Risicomanagement. 
In deze periode rondde hij de studie Management of Safety, Health 
& Environment aan de Tu Delft succesvol af. Hij heeft nationaal 
en internationaal bijgedragen aan het tot stand brengen van 
veiligheidsbeleid voor spoor- en wegtunnels en de vertaling hiervan 
in concrete maatregelen. Momenteel is hij op projectbasis als safety 
manager actief. 

PIETER VAN DER TORN 

P. van der Torn (arts MMK en D. Env.) is arts en heeft daarnaast 
een opleiding tot milieu-ingenieur genoten. Zijn deskundigheid 
spitst zich vooral toe op de relatie tussen zorg en techniek. Hij heeft 
ruime kennis van en ervaring met gezondheidsrisicobeoordelingen 
en technische risicoanalyses. Sinds ruim 10 jaar is hij betrokken bij 
de veiligheidsaspecten rond tunnels. Op zijn naam staan diverse 
publicaties over incidentbeheersing.

PIEN BAlK - DE WIT 

Mw. drs. P. Balk - de Wit werkt sinds 1998 als officier binnen de 
brandweer. In deze periode heeft zij vanuit diverse schakels van de 
veiligheidsketen bij verschillende spraakmakende tunnelprojecten 
over tunnelveiligheid geadviseerd. Verder heeft zij als officier van 
dienst repressieve ervaring opgedaan. 
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ARIE BRAS

A.J. Bras is met name gespecialiseerd in (tunnel)technische installaties 
en heeft op dit gebied 30 jaar ervaring. Hij heeft 17 jaar bij 
Rijkswaterstaat gewerkt en is sinds 2000 directeur bij het Wegschap 
Tunnel Dordtse Kil, de exploitant van de Kiltunnel. Hier heeft hij 
ondermeer zorg gedragen voor de renovatie van de Kiltunnel en de 
vernieuwing van de technische installaties van het tolplein. Daarnaast 
is en was hij projectleider van kleine civiele werken. Voorheen was 
hij bij Rijkswaterstaat medeverantwoordelijk voor renovatie- en 
instandhoudingprojecten aan bruggen en tunnels. 

fRANS GREVEN 

Dr. f. E. Greven is toxicoloog en milieukundige. Hij heeft met name 
expertise op het gebied van chemische incidenten en incidenten met 
ioniserende straling. Sinds 2001 is hij werkzaam als Gezondheidkundig 
Adviseur Gevaarlijke Stoffen bij de GGD/GHOR-organisaties van 
Groningen, friesland en Drenthe. In 2011 is hij gepromoveerd op 
een onderzoek naar de korte- en lange-termijngezondseffecten van 
inademen van rook van chemische en 'normale' branden, zowel bij 
hoge als bij lage blootstelling. 

ROB HOuBEN 

Ing. R.J. Houben MSc. studeerde Civiele Techniek in Nederland en 
Veiligheid & Betrouwbaarheid in Engeland. Hij heeft sinds 1981 aan 
vele projecten meegewerkt, waaronder enkele megaprojecten, op 
het gebied van waterkeringen, infrastructuur en transport. Daarbij 
was veiligheid, zowel de interne als externe, de rode draad. Hij was 
betrokken bij diverse internationale projecten en heeft enkele jaren 
namens Nederland het woord gevoerd in het Europese overleg over 
interoperabiliteit op het spoor. In zijn huidige functie bij Royal 
HaskoningDHV adviseert hij op de gebieden transportveiligheid 
(waaronder veiligheid in weg- en spoortunnels), bedrijfszekerheid en 
spoorweginteroperabiliteit.

JAN JONKER

Ing. J.H. Jonker is civiel ingenieur en werkt als strategisch adviseur 
bij het advies- en ingenieursbureau Movares te utrecht. In allerlei 
verschillende rollen heeft hij meer dan 25 jaar ervaring met veelal 
spoor-gerelateerde tunnelprojecten. Verantwoordelijk voor de civiele 
techniek in het megaproject Betuweroute had hij te maken met zes 
grote tunnels, waarvan drie geboord. Als voorzitter van de Afdeling 
Tunneltechniek en Ondergrondse Werken van het KIVI NIRIA en 
vanuit het voorzitterschap van de COB-Platforms 'Gemeenschappelijk 
Praktijkonderzoek Boortunnels' en 'Tunnels en Bouwputten' heeft hij 
een breed nationaal en internationaal netwerk.
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Arthur tAmeling - SecretAriS 

ir. A.c. tameling is civiel ingenieur en werkzaam geweest bij 
nedmobiel, een bedrijf op het gebied van operatie, PPS en tol, ontstaan 
vanuit de nV Westerscheldetunnel. Als adviseur beheer en operatie 
van infrastructuur heeft hij binnen diverse organisaties rollen op het 
gebied van (tunnel-) veiligheid vervuld. eerder was hij secretaris van 
het Safety committee van de hSl-Zuid, een onafhankelijk, aan de 
toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat adviserend comité. 
Per 1 mei is hij als tendermanager gestart bij aannemer heijmans te 
rosmalen. Vanaf die datum werkt hij niet meer voor de commissie.

mArk WijnAndS - SecretAriS 
ir. m.n.j.h. Wijnands is natuurkundig ingenieur en werkt bij 
ingenieurs- en adviesbureau movares. in de projectorganisatie hSl-
Zuid, bij nS hiSpeed en voor andere opdrachtgevers heeft hij gewerkt 
op het gebied van deterministische en probabilistische risicoanalyse, 
safety management, incidentafhandeling, materieelbrandscenario's, 
evacuatie van reizigers uit tunnels en afstemming met de 
hulpverleningsdiensten. hij heeft treinpersoneel opgeleid en is één 
van de auteurs van de safety case van nS hiSpeed.

inge VAn Berkel - PlAAtSVerVAngend SecretAriS 
drs. c.m.c. van Berkel is sociaal-geograaf en heeft ruime ervaring met 
processen rondom ondergronds bouwen en intensief ruimtegebruik. 
Zij was onder andere adjunct-directeur van het centrum Ondergronds 
Bouwen, programmasecretaris bij de hSl-Zuid en heeft bij movares 
in diverse infrastructurele projecten managementfuncties bekleed. 
momenteel werkt zij als teamleider mobiliteit en ruimte bij de 
gemeente leeuwarden. 

SimOne ABel – SecretArieel OnderSteuner 

mevrouw S.j.A. Abel is managementassistente en heeft sinds januari 
2003 een eigen secretariaatsbureau, Abel-Office. Bij het secretariaat van 
de commissie is zij vanaf april 2012 betrokken. 

daarnaast werkt zij voor opdrachtgevers in verschillende branches, 
waaronder gemeenten, zorginstellingen en bouwbedrijven. Zij begeleidt 
en ondersteunt secretariaten en projecten, notuleert vergaderingen en 
organiseert en begeleidt kleinschalige bedrijfsuitjes.
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Bijlage III 
financieel overzicht
	
	
Deze	 bijlage	 beschrijft	 de	 uitgaven	 van	 de	 Commissie	 in	 2013.	 Over	 het	
financiële	 overzicht	 is	 een	 accountantsverklaring	 afgegeven.	 Aan	 het	
Ministerie	 van	 Infrastructuur	 en	 Milieu,	 dat	 de	 Commissie	 volledig	
bekostigt,	 heeft	 de	 Commissie	 een	 meer	 gedetailleerd	 overzicht	 en	 de	
accountantsverklaring	verstrekt.	

Kostenpost Kosten	excl.	BTW	2013	(euro)

Adviezen (leden, voorzitters en secretarissen) 42.601

Maandelijkse vergaderingen 46.710

Secretariaatsfunctie 107.213

– Management-assistente 
– Zaalhuur vergaderingen 
– Productie jaarverslag 
– Secretariële meerkosten adviezen  
   conform overeenkomst 
– Procesrol secretaris 
– Procesrol secretaris ondersteuning  
   Commissie 
– financiële administratie 
– Accountantsverklaring 
– Overige kosten

Kennisontwikkeling 22.531

– Gesprekken met derden 
– Diverse werkzaamheden kennisontwikkeling 
– Afrondingsdag 
– Overige kosten

Reiskosten 4.955

Advieskosten BTW 13.282

Gezamenlijkeafsluiting 2000

Eindgesprek met minister 3.607

Totaal €  242.899
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