
Kennisplatform Tunnelveiligheid  

Introductie 



Ontstaan 

• Warvw artikel 3: 
1. Er is een Commissie voor de tunnelveiligheid die tot taak 

heeft in de bij of krachtens deze wet of de Woningwet 
aangegeven gevallen desgevraagd advies uit te brengen aan 
de tunnelbeheerder over de veiligheid van een tunnel. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden 
regels gesteld met betrekking tot de samenstelling en de 
werkwijze van de Commissie voor de tunnelveiligheid 

• Commissie Tunnelveiligheid: 
› Toetsen op wet- en regelgeving tunnelveiligheid  (WARVW) 
› Tijdige betrokkenheid van alle belangen garanderen  
› Polarisatie van standpunten voorkomen 
› Kennis op het gebied van de tunnelveiligheid bundelen en 

inzetten bij nieuwe projecten  

 



Ontstaan 

• Warvw artikel 3: 
1. Er is een Commissie voor de tunnelveiligheid die tot taak 

heeft in de bij of krachtens deze wet of de Woningwet 
aangegeven gevallen desgevraagd advies uit te brengen aan 
de tunnelbeheerder over de veiligheid van een tunnel. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden 
regels gesteld met betrekking tot de samenstelling en de 
werkwijze van de Commissie voor de tunnelveiligheid 

• Commissie Tunnelveiligheid: 
› Toetsen op wet- en regelgeving tunnelveiligheid  (WARVW) 
› Tijdige betrokkenheid van alle belangen garanderen  
› Polarisatie van standpunten voorkomen 
› Kennis op het gebied van de tunnelveiligheid bundelen en 

inzetten bij nieuwe projecten  

 



Programma vandaag 

• Zoektocht in drie rondes 

• Dienstverlening KPT 

• KPT: wie zijn dat dan? 

• KPT vanaf Q2 2014 

Presentatie 
KPT COB 
Platform 
Veiligheid 



Zoektocht in drie rondes 

Randvoorwaarden 

 Samenwerking 

Meerwaarde 

•Delen van bestaande kennis 

•Advisering 

•Financiering door IenM 

•Facilitering door COB 

•Samenwerking met kennisorganisaties 

•Expert pool 

•Tunnelbeheerders 

•Producten en dienstverlening die waarde 
toevoegt voor de KPT doelgroep! 
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Dienstverlening KPT 



Dienstverlening KPT 

Bibliotheek 



Dienstverlening KPT 

Loket 



Faciliteren van 
kennisuitwisseling 



Dienstverlening KPT 

Kennisleemten 



KPT: wie zijn dat dan? 

• Leen van Gelder 

• Soltegro 

• EXPERT centrale bediening (stedelijke, regionale en 
verkeerscentrales), verkeerssystemen en technische 
installaties voor tunnels, bruggen en sluizen 

• Ron Beij 

• Brandweer Amsterdam 

• EXPERT brandweer, crisismanagement, 
hulpverlening, gevaarlijke stoffen, Opleiden Trainen 
en Oefenen (OTO) en risicobeheersing 



KPT: wie zijn dat dan? 

• Simone Abel 

• Abel Office 

• Managementassistente 

• Voorheen in eenzelfde rol betrokken bij de 
Commissie Tunnelveiligheid 

• Roel Scholten 

• NedMobiel 

• COÖRDINATOR, tunnelveiligheids- en openstellings-
processen, aansturing kennisplatform, rapportage, 
relatiebeheer, woordvoering 



Van start vanaf Q2 2014 

www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl 
085 - 486 2402 


