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Is het aantoonbaar? Is het veilig volgens de wet?

Bedrijfsbelang (van moeder-
bedrijven, onderaannemers, 
leveranciers, financiers) con-
flicteert met projectbelang.

Planning betrokken partijen en geld-
stromen komen niet overeen en/of 
worden niet beheerst.

Interne diensten van opdrachtgevende 
organisaties worden onvoldoende ge-
informeerd en/of geconsulteerd.

Veiligheidsbeambte en tunnel-
beheerder verschillen van 
mening (afwijkend advies).

De projectvisie is onvoldoende 
bekend bij de projectmedewerkers.

De visies van de operationele partijen worden 
niet of te laat meegenomen.

Operationele partijen zijn niet aantoonbaar op-
geleid, getraind en/of ingericht.

Aanbestedingsdocumenten zijn niet 
consistent, compleet en eenduidig.

Ingediende documenten zijn onjuist, in-
consistent of niet compleet.

Teams wisselen en gemaakte afspraken 
worden opnieuw ter discussie gesteld.

De toepassing van (onderdelen van) de digi-
tale tunneltweeling is onvoldoende geborgd 
in eisen en (werkwijze) van organisaties.

Richtlijngevende instanties worden onvol-
doende geïnformeerd en/of geconsulteerd 
bij afwijkingen van de richtlijnen.

Operationele partijen zijn 
niet aantoonbaar opgeleid, 
getraind en/of ingericht.

Het project vraagt om aanpassingen in regels 
of richtlijnen.

Richtlijngevende instantie(s) en tunnel-
beheerder verschillen van mening.

Het is onvoldoende duidelijk welke in-
formatie of processen noodzakelijk zijn 
om een positief besluit van bevoegd 
gezag te verkrijgen.

Bevoegd gezag en veiligheidsregio zijn 
niet (voldoende) meegenomen en 
hebben een kennisachterstand.

Ingediende documenten zijn onjuist, 
inconsistent of niet compleet.

Er is onvoldoende aantoonbaarheid 
naar (of er is een interpretatieverschil 
van) richtlijnen, wet- en regelgeving.

Rollen, taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden zijn niet bekend 
en/of worden niet nageleefd.

Er zijn bezwarenprocedures 
van actiegroepen en de om-
geving.

Ingediende documenten zijn onjuist, 
inconsistent of niet compleet.

Projectteam opdrachtgever en de tun-
nelbeheerder verschillen van mening.

VEILIGHEIDSREGIO
RICHTLIJNGEVENDE 

INSTANTIE(S)
TUNNELBEHEERDERPROJECTTEAM

OPDRACHTGEVEROPDRACHTNEMER

WEGVERKEERS-
LEIDERS

INTERNE 
DIENSTEN

MOEDER-
ORGANISATIES

LEVERANCIERS/
ONDERAANNEMERS

WEG-
BEHEERDER

TECHNISCH 
BEHEERDER

Het proces naar een veilige, opengestelde tunnel
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Veiligheidsbeambte beoordeelt 
het tunnelveiligheidsplan en 
brengt hierover advies uit aan 
de tunnelbeheerder.

Het bevoegd gezag beoordeelt het 
tracé en het tunnelveiligheidsplan 
tegen wet- en regelgeving, en neemt 
bij positief oordeel het planologisch 
besluit tot de bouw van de tunnel.

Veiligheidsbeambte beoordeelt de  
concept-opleveringsbescheiden, 
het veiligheidsbeheerplan en de or-
ganisatie, en brengt hierover advies 
uit aan de tunnelbeheerder.

Bevoegd gezag beoordeelt het ont-
werp en het bouwplan tegen wet- en 
regelgeving, en geeft bij een positief 
oordeel een bouwvergunning af.

Veiligheidsbeambte beoordeelt 
het ontwerp en het bouwplan, en 
brengt hierover advies uit aan de 
tunnelbeheerder.

Bevoegd gezag beoordeelt de opleve-
ringsbescheiden, het veiligheidsbeheer-
plan en de organisatie tegen wet- en re-
gelgeving, en geeft bij positief oordeel 
een openstellingsvergunning af.
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