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Hoofdstuk 1 - Inleiding

Verkenning

1 Inleiding 1
Een van de projecten in het tunnelprogramma van het CoB-netwerk is ‘digitale tunneltweeling als 
hulpmiddel voor probleemloze openstelling’. op welke momenten en op welke manier kunnen digitale 
instrumenten een positieve bijdrage leveren aan het openstellingsproces? Al snel bleek dat voor het 
beantwoorden van deze vraag het eerst nodig is om het openstellingsproces beter inzichtelijk te maken. 
daar is deze publicatie voor bedoeld.

deze publicatie beschrijft de stappen, rollen en acties in het openstellingsproces. Hiervoor wordt het 
schema hiernaast in FIGUUR 1.1 gebruikt. 

Het schema laat zien dat de tunnelbeheerder centraal staat, maar dat deze wordt ‘gevoed’ door andere 
stakeholders. daarnaast is te zien dat de veiligheidsbeambte en het bevoegd gezag op verschillende 
momenten respectievelijk een advies en een beoordeling geven.

de grijze weg met zwarte pijlen toont de route tussen het moment dat overwogen wordt een tunnel 
te realiseren en het moment dat de eerste weggebruiker door de tunnel rijdt. Er zijn drie wettelijke 
beslismomenten:

1. de planologische toestemming om de tunnel te realiseren; meestal vaststelling van een 
bestemmingsplan, inpassingsplan of tracébesluit.

2. de toestemming om de tunnel te bouwen; verlening van de omgevingsvergunning voor de activiteit 
‘bouwen’).

3. de toestemming om de tunnel op te stellen voor verkeer; verlening van de openstellingsvergunning.

Voor het verkrijgen van toestemming bij elk beslismoment, dient de tunnelbeheerder drie keer 
documentatie in:

• Voor het planologisch besluit dient hij het tunnelveiligheidsplan in.

• Voor de omgevingsvergunning dient hij het bouwplan in, inclusief advies veiligheidsbeambte en 
eventuele motivatie m.b.t. afwijkingen van dat advies.

• Voor de openstellingsvergunning dient hij in:

 – Het geüpdatete tunnelveiligheidsplan

 – Het veiligheidsbeheerplan

 – de adviezen van de veiligheidsbeambte over het tunnelveiligheidsplan, het bouwplan (het 
bouwplan zelf is al eerder ingediend) en het openstellen voor het verkeer.

 – Zijn reactie op de adviezen van de veiligheidsbeambte (een toelichting op de toepassing en/of 
motivatie voor eventuele afwijkingen).

door de drie beslismomenten wordt het ontwikkeltraject van een tunnel globaal opgedeeld in fasen:

1. Verkenning

1. Planfase

2. ontwerpfase

3. Bouwfase (uitvoering)

4. (Gebruiksfase: deze fase blijft in dit document verder buiten beschouwing.)

dit document gaat binnen deze fasen nog in op enkele specifieke stappen, zie onderstaande figuur en 
de toelichting in HOOFDSTUK 2.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>1 2 3START

Planfase Ontwerpfase Bouwfase Gebruiksfase

Convergentie Voorontwerp Systeemintegratie
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Veiligheidsbeambte beoordeelt 
het tunnelveiligheidsplan en 
brengt hierover advies uit aan 
de tunnelbeheerder.

Het bevoegd gezag beoordeelt 
het tracé en het tunnelveilig-
heidsplan 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 
organisatie, en brengt hierover 
advies uit aan de tunnelbeheerder.

Bevoegd gezag beoordeelt 
het ontwerp 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 
opleveringsbescheiden, het 
veiligheidsbeheerplan en de 
organisatie tegen wet- en 
regelgeving, en geeft bij 
positief oordeel een 
openstellingsvergunning af.

Is het aantoonbaar? Is het veilig volgens de wet?

Figuur 1.1 / Schematische weergave van het openstellingsproces en de betrokkenheid van stakeholders.
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Vanaf het moment dat wordt overwogen een tunnel te bouwen, wordt gestart met het aanleggen 
van het tunnelveiligheidsdossier. daarin worden vanaf dat moment alle gegevens, oorspronkelijke 
bescheiden en digitale documenten die van belang zijn voor de veiligheid van de tunnel opgenomen. 
Het tunnelveiligheidsdossier moet uiteindelijk (bij ingebruikname) in ieder geval de volgende 
documenten bevatten:

• Het planologische besluit ten aanzien van de tunnel.

• Het tunnelveiligheidsplan.

• de omgevingsvergunning voor de bouw van de tunnel inclusief de  vergunningsaanvraag 
(waaronder het bouwplan).

• Het veiligheidsbeheerplan.

• de adviezen van de veiligheidsbeambte.

• Een lijst van de uitgevoerde oefeningen en een analyse van de lering die hieruit getrokken is. 

de tunnelbeheerder draagt er zorg voor dat het tunnelveiligheidsdossier actueel blijft. Alle 
betrokkenen die relevante gegevens en relevante oorspronkelijke bescheiden onder zich hebben, 
moeten die via de tunnelbeheerder laten opnemen in het tunnelveiligheidsdossier. uit het 
oogpunt van efficiëntie is het aan te raden dat de tunnelbeheerder ervoor zorgt dat het gehele 
tunnelveiligheidsdossier digitaal beschikbaar is voor alle relevante betrokkenen.

Tunnelstandaard

Rijkswaterstaat heeft de standaarduitrusting uit de tunnelwet nader uitgewerkt in de Landelijke Tunnelstan-

daard (LTS). In principe hoeven alleen rijkstunnels (tunnels in beheer bij Rijkswaterstaat) aan de LTS te voldoen. 

Er zijn echter ook andere tunnelbeheerders die gebruikmaken van de LTS, of die een eigen tunnelstandaard han-

teren. In deze publicatie wordt daarom gesproken van ‘de tunnelstandaard’ zonder specifieke details te noemen.

Volgens de wet

In dit document zijn alle verplichtingen volgens de wet aangeven in roze. In de tunnelwet (Wet aanvullende 

regels veiligheid wegtunnels, Warvw) worden ‘gestandaardiseerde uitrustingen’ genoemd voor tunnels. Deze 

uitrustingen zijn te vinden in de Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Rarvw). De overige aanbeve-

lingen in dit document zijn gebaseerd op ervaringen en richtlijnen zoals de Werkwijzer aanleg tunnels (WWAT).

Met dit figuurtje wordt in dit document het verloop van het 
traject aangeduid. de kleuren symboliseren de verschillende 
stakeholders die bij het traject betrokken zijn.

tunnelbeheerder

opdrachtgever

opdrachtnemer

Richtlijngevende instantie(s)

Veiligheidsregio

Veiligheidsbeambte

Bevoegd gezag

TB

VB

OG

ON

VR

RI

BV



Figuur 1.2 / Tijdens een subsessie 
op het COB-congres 2018 werd 
de methode voor het eerst in de 
praktijk getoetst. (Foto’s: COB)
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de planfase leidt tot het planologisch besluit (zoals een 

tracébesluit). om te komen tot een besluit voor de bouw 

van een tunnel van meer dan 250 meter moet de tunnel-

beheerder een tunnelveiligheidsplan opstellen. daarin 

moeten alle veiligheidsaspecten worden beschreven die 

een rol spelen bij de keuze van de locatie, het ontwerp en 

het beoogde gebruik van de tunnel.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TVP BP1 2START

Planologische 
toestemming

Omgevings-
vergunning

2 Toelichting op de fasen 2

In de verkenningsfase 

worden de mogelijke 

oplossingsvarianten 

verkend en wordt een 

voorstel gedaan voor 

een voorkeursvariant. 

deze variant kan een 

tunnel zijn.

de convergentie heeft als 

doel om voor het definitief 

gunnen van het contract 

maximaal eenduidig 

te hebben dat wat de 

opdrachtnemer wil gaan 

bouwen volledig overeen-

komt met wat de opdracht-

gever met haar vraagspecifi-

catie beoogt én strookt met 

de eisen en verwachtingen 

van de stakeholders.

In het voorontwerp 

worden de lijnen 

uitgezet voor de 

bouw van de tunnel 

en de tunneltech-

nische installaties. 

Hierin wordt 

voldaan aan de 

eisen en wordt 

gecontroleerd op 

maakbaarheid en 

op integraliteit.

In de ontwerpfase werkt de tunnelbeheerder het ontwerp van de 

tunnel verder uit in het bouwplan. op grond van het bouwplan 

en de indieningsvereisten, zoals die zijn vastgelegd in de regeling 

omgevingsrecht, vraagt de tunnelbeheerder een omgevings-

vergunning aan voor het bouwen van de tunnel. dit doet hij bij 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

waarin de tunnel (in hoofdzaak) komt te liggen.

Het volledige toetsingskader voor de aanvraag van de omgevings-

vergunning voor het bouwen is neergelegd in artikel 2.10 lid 1 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). dat 

artikel geeft vijf zogeheten limitatief imperatieve weigerings-

gronden. dit houdt in dat de omgevingsvergunning alleen kan 

en moet worden geweigerd wanneer een van die gronden aan de 

orde is.

omdat het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 

op meer aspecten betrekking hebben dan op de voorzieningen 

die in de gestandaardiseerde uitrusting zijn opgenomen, blijft 

een toets aan deze regelgeving ook noodzakelijk als de gestan-

daardiseerde uitrusting wordt toegepast (bijvoorbeeld voor de 

constructieve eisen).

de ontwerpfase is afgesloten zodra de omgevingsvergunning 

voor het bouwen van de tunnel is verleend.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

In de bouwfase stelt de tunnelbeheerder een veiligheidsbe-

heerplan op. dit doet hij na overleg met de veiligheidsbeambte 

en de burgemeester(s) van de gemeente(n) waarin de tunnel 

ligt. Voorafgaand aan de ingebruikname van de tunnel zorgen 

de tunnelbeheerder en de hulpverleningsdiensten ervoor dat 

het veiligheidsbeheerplan geïmplementeerd is en dat hun 

organisaties zijn voorbereid op de gebruiksfase. Het is namelijk 

verboden de tunnel in gebruik te hebben in afwijking van het 

veiligheidsbeheerplan.

Het veiligheidsbeheerplan kan ook een analyse omvatten van 

scenario’s van ongevallen. deze analyse is niet bedoeld als 

extra norm voor het toetsen van de veiligheid van de tun-

nel. de scenarioanalyse is erop gericht na te gaan hoe in het 

veiligheidsbeheerplan op een effectieve manier invulling kan 

worden gegeven aan de inzet en samenwerking van de hulp-

diensten met de tunnelbeheerorganisatie bij de afhandeling 

van calamiteiten.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>VBP 3

Openstellings-
vergunning

tijdens de systeem-
integratie wordt de 

integrale werking 

van het tunnelsys-

teem, bestaande uit 

processen, organisatie, 

techniek en opgeleid 

personeel, zeker ge-

steld. Parallel hieraan 

wordt het veiligheids-

beheerplan afgerond 

en de aanvraag open-

stellingsvergunning 

ingediend. ook wordt 

de openstelling van de 

tunnel voorbereid.

Voor de openstelling wordt 

multidisciplinair geoefend met 

het tunnelsysteem. Hiermee 

wordt vooral praktische 

ervaring opgedaan met het 

gezamenlijk met de hulpverle-

ningsdiensten afhandelen van 

incidenten en calamiteiten. 

ook worden de organisaties 

voor de bediening en voor het 

beheer en onderhoud van de 

tunnel gereed gesteld voor de 

opening. Na ontvangst van 

de openstellingsvergunning 

wordt de tunnel opengesteld 

voor het wegverkeer*.

de gebruiksfase is een langdurige fase waarin de tunnel conform de 

eisen operationeel wordt gehouden, en wordt beheerd en onderhouden. 

Het tunnelproject is afgesloten met het overdragen van de tunnel aan de 

tunnelbeheerder, nadat de restpunten en eventuele ontdekte tekortko-

mingen na de openstelling van de tunnel, zijn opgelost.

*Wanneer er nog onvolkomenheden zijn in de uitvoering van 
de gestandaardiseerde uitrusting (of in de gekozen afwijkende 
uitrusting) kan de openstellingsvergunning toch worden verleend, 
wanneer het bevoegd college van burgemeester en wethouders 
daaraan een termijn koppelt waarbinnen de onvolkomenheden 
moeten zijn opgelost. Dit kan echter alleen wanneer de tunnel ook 
met de onvolkomenheden voldoet aan de veiligheidsnorm.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TVP BP VBP1 2 3START

Planologische 
toestemming

Omgevings-
vergunning

Openstellings-
vergunning

4 Rollen en taken per fase 3

Verkenning

Beschrijf de tunnelvariant als onderdeel van de structuurvisie en de MER:
 » omschrijf concreet wat het doel is van (de aanleg van) de tunnel.
 » stel een systeemdefinitie op met o.a. (geschatte) lengte, het aantal verkeersbuizen, het aantal rijstroken per 
verkeersbuis, gewenste beschikbaarheid en eventuele opties (wel/geen hoogtedetectie, wel/geen wisselstrook, 
vluchtconcept, tunnel wel/niet onder een waterweg).

 » Beschrijf de afwijkingen t.o.v. de tunnelstandaard.

• Laat een ttI-deskundige reviewen in hoeverre de in deze fase gemaakte keuzes belemmerend zijn voor de inrichting van ttI.

• stel het advies voor de voorkeursbeslissing op en leg de voorkeursbeslissing voor vaststelling voor aan de tunnelbeheerder.

• toets het correct toepassen van de tunnelstandaard.

• Wijs een functionaris aan die zorg draagt voor de implementatie en transitie van de verkeerscentrale door de komst of 
renovatie van de tunnel.

• Werk een strategisch en tactisch verkeersmanagementplan uit.

• Maak een inschatting van de impact van de tunnelvariant op de verkeerscentrale.

OG

RI

TB

OGTB
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TVP BP VBP1 2 3START

Planologische 
toestemming

Omgevings-
vergunning

Openstellings-
vergunning

Planfase (1)

• detailleer de systeemdefinitie van de tunnel.

• stel de systeemspecificatie van de tunnel op.

• Leg het ruimtebeslag van de tunnel vast.

• Bepaal de standaarduitrusting van de tunnel en verwerk deze in het systeemontwerp.

• selecteer de bedienprocessen behorende bij gekozen standaarduitrusting.

• Zorg voor een integraal projectmanagementplan. stem hiervoor de integratie af tussen ttI en de overige disciplines (civiel, 
weginfra, beheer en onderhoud, verkeersmanagement en centrale informatievoorziening). toetsen elkaars producten op 
inhoudelijke juistheid, samenhang, afstemming, consistentie, etc. 

• Werk als onderdeel van de planvorming de scoping van het tunnelproject uit.

• Verzorg de afstemming met de stakeholders.

• ondersteun de tunnelbeheerder bij het opstellen van het tunnelveiligheidsplan.

• Zorg dat de beschrijving van de tunnel goed wordt vastgelegd in de systeemdefinitie, systeemspecificatie en systeemontwerp.

• kies de gestandaardiseerde uitrusting.

• Bekijk de consequenties voor gebruik, beheer, onderhoud en organisaties. Houd bij keuzes rekening met de regels met 
betrekking tot de bedienprocessen die in het veiligheidsbeheerplan moeten worden geborgd.

• Concretiseer het strategische en tactische verkeersmanagementplan uit de verkenningsfase en neem hierin ook de 
koppeling met het onderliggend wegennet mee.

• draag bij aan de selectie van de bedienprocessen.

• Zie erop toe dat het systeemontwerp van het tunnelsysteem en het civiele ontwerp overeenstemmen met de beoogde 
verkeersstromen.

• Zie toe op de toetsing door een verkeerspsycholoog van het ontwerp op het wegbeeld c.q. de wegbeleving.

• stel het tunnelveiligheidsplan op. dit plan omvat minstens:
 » een beschrijving van het voorziene gebruik van de tunnel
 » een globale beschrijving van het ontwerp van de tunnel, alsmede van de relevante locatieaspecten, de ruimtelijke 
inpassing en de technische haalbaarheid van de tunnel.

 » een beschrijving van de uitkomsten van de risicoanalyse. deze risicoanalyse moet worden uitgevoerd met het model 
QRA-tunnels.

 » een globale beschrijving van de organisatie van het beheer en onderhoud van de tunnel en de calamiteitenbestrijding.

• Controleer of de tunnelstandaard goed is toegepast.

• stel in overeenstemming met het bevoegd college van burgemeester en wethouders de keuze van de (gestandaardiseerde) 
uitrusting vast.

RI

TB

OG

TB

BG
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TVP BP VBP1 2 3START

Planologische 
toestemming

Omgevings-
vergunning

Openstellings-
vergunning

Planfase (2)

• draag bij aan het opstellen van het ontwerptracébesluit.

• Vraag advies aan de veiligheidsbeambte over het tunnelveiligheidsplan.

• stel het ontwerptracébesluit op en neem hierin het tunnelveiligheidsplan en het advies veiligheidsbeambte mee.

• Indien afgeweken wordt van het advies van de veiligheidsbeambte: maak de motivering voor de afwijking openbaar door 
deze afwijking inclusief motivering toe te voegen bij de aanvraag.

• Beoordeel het tunnelveiligheidsplan en geef advies aan de tunnelbeheerder.

TB

OG

VB
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TVP BP VBP1 2 3START

Planologische 
toestemming

Omgevings-
vergunning

Openstellings-
vergunning

Planfase (3)

TB

OG • Laat een review uitvoeren op de planuitwerking voorafgaand aan het nemen van de projectbeslissing.

• Beoordeel het ontwerptracébesluit en het tunnelveiligheidsplan tegen wet- en regelgeving, en neem bij een positief 
oordeel het planologisch besluit tot de bouw van de tunnel.

• dien het ontwerptracébesluit en het tunnelveiligheidsplan in bij het bevoegd gezag.

• dien het ontwerptracébesluit in voor vaststelling door de minister.

BG
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TVP BP VBP1 2 3START

Planologische 
toestemming

Omgevings-
vergunning

Openstellings-
vergunning

• Review de vraagspecificatie.

• Maak een ontwerp van enkele subsystemen ttI (bv. overdruk, ventilatie, veilige vluchtweg) ter afstemming van de vraag- 
en aanbodspecificatie.

• Zorg voor de borging van de integratie van ttI, het wegontwerp, het civiele ontwerp,verkeersmanagement, koppeling 
verkeerscentrale, beheer, onderhoud en organisatie.

• Maak de aanbodspecificatie definitief.

• Laat de beoogde opdrachtnemer  een review uitvoeren van de vraagspecificatie.

• stem de vraagspecificatie en de aanbodspecificatie af met de opdrachtnemer.

• stem aanpassingen van de vraagspecificatie af met de stakeholders.

• Handel eventuele projectspecifieke afwijkingen/aanvullingen af.

• Beoordeel de definitieve aanbieding en stel het definitieve gunningsadvies en contract op.

• Besluit over het definitieve gunningsvoorstel en onderteken het contract.

• Controleer of de tunnelstandaard goed is toegepast.

• draag bij aan de nadere afstemming tussen vraag- en aanbodspecificatie door participatie in de gesprekken met 
opdrachtnemer.

• Zie toe op het afstemmen van aanpassing van de eisen met de betreffende stakeholders (vooral hulpverleningsdiensten).

• Zie toe op de aanpassing van de eisen voor beheer, onderhoud en organisatie en het voldoen aan deze eisen.

Convergentie

TB

OG

ON

RI
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TVP BP VBP1 2 3START

Planologische 
toestemming

Omgevings-
vergunning

Openstellings-
vergunning

Voorontwerp

• stel  een projectmanagementplan en projectplan ttI op.

• stel aanvullende plannen op zoals reviewplannen, testplannen, oto-plan, RAMs-plan, EMC-plan, human factors plan, 
transitieplan verkeerscentrale, transitieplan beheer en onderhoud, en configuratiemanagementplan.

• Werk de delen van het ttI-ontwerp van het voorontwerp uit, zoals:
 » Eisenspecificaties en interface eisenspecificaties.
 » systeemarchitectuur ttI en high-level technisch ontwerp.
 » functioneel ontwerp tunnel.
 » systeemanalyse gericht op maakbaarheid van de eisen
 » toetsing door een verkeerspsycholoog van het ontwerp op het wegbeeld c.q. de wegbeleving van de tunnel.
 » Verificatie van het ontwerp

• organiseer ter afronding van het ttI-ontwerp een ontwerpreview en biedt hierbij opdrachtgever en door opdrachtgever in 
te zetten deskundigen de gelegenheid om deel te nemen.

• Leg na acceptatie door opdrachtgever het eindresultaat vast met een baseline.

• Controleer of de tunnelstandaard goed is toegepast.

• Participeer in de door opdrachtnemer georganiseerde ontwerpreview.

• stel het plan voor de opleiding van het bedienpersoneel op, in samenhang met het transitieplan verkeerscentrale.

• Zie erop toe dat het ttI-ontwerp een uitwerkingsniveau heeft passend bij deze fase en laat dit vastleggen in een baseline.

• Zie erop toe dat opdrachtnemer het ttI-ontwerp heeft getoetst op het aantoonbaar voldoen aan de eisen, op 
maakbaarheid en op integraliteit. Let hierbij specifiek op de koppeling met de verkeerscentrale.

• Participeer in de door opdrachtnemer georganiseerde ontwerpreview en betrek hierbij de partners.

TB

OG

ON

RI
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TVP BP VBP1 2 3START
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• Zie erop toe dat het ttI-ontwerp een uitwerkingsniveau heeft passend bij deze fase en laat dit vastleggen in een baseline.

• Zie erop toe dat opdrachtnemer het ttI-ontwerp heeft getoetst op het aantoonbaar voldoen aan de eisen, op 
maakbaarheid en op integraliteit. Let hierbij specifiek op de koppeling met de verkeerscentrale.

• Zie erop toe dat opdrachtnemer het bouwplan en het ttI-ontwerp onderling heeft afgestemd.

• Participeer in de door opdrachtnemer georganiseerde ontwerpreview en betrek hierbij de partners.

• Accepteer na de succesvolle afronding van de review, de door opdrachtnemer ter acceptatie aangeboden producten.

• opdrachtnemer werkt in afstemming met opdrachtgever, tunnelbeheerder en verkeersmanagement deze plannen uit:
 » Instandhoudingsplan.
 » Calamiteitenbestrijdingsplan.
 » Meerjarenplan oto voor de exploitatie van de tunnel.

• Participeer in de door opdrachtnemer georganiseerde ontwerpreview.

• Zie toe op de uitwerking van het bouwplan, parallel aan en in afstemming met de detaillering van het ttI-ontwerp.

• Zie bij de uitwerking van het bouwplan toe op de actualisatie van de QRA als de uitgangspunten voor de QRA zijn 
veranderd t.o.v. de uitgangspunten van de QRA behorende bij het tunnelveiligheidsplan.

• Zie toe op en stem in met de uitwerking van het instandhoudingsplan, calamiteitenbestrijdingsplan en meerjarenplan oto.

TB OG

TB

OG

• Werk het ttI-ontwerp verder uit en actualiseer de resultaten uit de voorontwerpfase door:
 » Het actualiseren van de eisenspecificaties en plannen.
 » Het overkoepelend technisch ontwerp van de ttI, software-ontwerpen ttI, interface-ontwerpen ttI en een visualisatie 
van de tunnel.

 » Het in afstemming met opdrachtgever uitwerken van het draaiboek voor de uitvoering van de multidisciplinaire oefeningen.
 » Het actualiseren van testplannen en het uitwerken van de testbeschrijvingen.
 » Het door een verkeerspsycholoog laten toetsen van het ontwerp van de tunnel op het wegbeeld c.q. de wegbeleving van 
de tunnel.

 » Het verifiëren van de bovenstaande ontwerpproducten tegen de eisen.

• Maak vroegtijdig een inventarisatie van componenten met een lange levertijd, werk de consequenties van het vroegtijdig 
bestellen van de componenten uit en stemt deze af met opdrachtgever.

• Werk een beheerplan voor softwarecomponenten en onderhoudsplan ttI uit.

• Laat een ontwerptoets uitvoeren op de gebruikersinterface (mens-machine-interactie, MMI).

• organiseer een ontwerpreview voor opdrachtgever en stakeholders.

• Leg na acceptatie door opdrachtgever het eindresultaat vast met een baseline.

• Werk in overeenstemming met het ttI-ontwerp het bouwplan uit. Het bouwplan bevat o.a.:
 » Een beschrijving van het voorziene gebruik van de tunnel.
 » Een beschrijving van het ontwerp van de tunnel.
 » Een toelichting waaruit blijkt dat het ontwerp van de tunnel past binnen het geldende planologische kader.
 » Een toelichting waaruit blijkt dat het ontwerp van het tunnelsysteem voldoet aan het bepaalde ten aanzien van veiligheid 
van tunnels bij of krachtens de Woningwet.

 » Een toelichting waaruit blijkt dat het ontwerp aansluit bij de gekozen gestandaardiseerde uitrusting van de tunnel.
 » Een globale beschrijving van de organisatie van het beheer en onderhoud van de tunnel en de calamiteitenbestrijding.

ON

Definitief ontwerp (1)

• Controleer of de tunnelstandaard goed is toegepast.RI
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Definitief ontwerp (2)

• Bereid het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning voor door:
 » Het concept-bouwplan af te stemmen met opdrachtgever.
 » Het advies van de veiligheidsbeambte te verwerken in het bouwplan.

• Beoordeel het bouwplan en geef advies aan de tunnelbeheerder.

• Review het bouwplan.

• ondersteun de tunnelbeheerder bij het aanvragen van de omgevingsvergunning en de hierbij behorende afstemming met 
het bevoegd gezag.

• Zie toe op de afstemming met de hulpverleningsdiensten over de uitwerking van de multidisciplinaire oefeningen in het 
draaiboek en de opzet van de gemeenschappelijke oefeningen in het meerjarenplan oto.

• Vraag advies aan de veiligheidsbeambte op het bouwplan.

• Indien afgeweken wordt van het advies van de veiligheidsbeambte: neem de motivatie van de afwijking mee in de 
aanvraag omgevingsvergunning.

• Zie toe op en draag mede zorg voor de invulling van de aanvraag omgevingsvergunning en de opname hierbij van het 
definitieve bouwplan, het advies van de veiligheidsbeambte op het bouwplan en, bij afwijking van dat advies, de motivatie 
van de afwijking.
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Definitief ontwerp (3)

• stem in met de aanvraag omgevingsvergunning.

• onderteken  de aanvraag omgevingsvergunning en zie vervolgens toe op de indiening van de aanvraag bij het bevoegd gezag.

• dien ook het bouwplan in bij het bevoegd gezag.

• Beoordeel de aanvraag omgevingsvergunning en het bouwplan tegen wet- en regelgeving, en verleen bij een positief 
oordeel de vergunning tot de bouw van de tunnel.
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Definitief ontwerp (3) Uitvoeringsontwerp

• Rond het ttI-ontwerp af met actualisaties en aanvullingen:
 » technisch ontwerp van de hardwarecomponenten ttI.
 » uitwerken van het softwareontwerp voor de geïdentificeerde softwarecomponenten.
 » Interface eisenspecificaties.
 » technisch ontwerpen en de interfaceontwerpen van de ttI.
 » Gebruikmaken van de IP-adressen die door de betreffende verkeerscentrale zijn verstrekt.
 » opstellen van het testplan voor de productacceptatietesten.
 » opstellen van testbeschrijvingen en testprotocollen.
 » Het door een verkeerspsycholoog laten toetsen van het ontwerp van de tunnel.

• Werk op basis van het ttI-ontwerp  de inkoopspecificaties uit voor de in te kopen delen van de ttI.

• organiseer een ontwerpreview.

• Leg na acceptatie door de opdrachtgever het eindresultaat vast in een baseline.

• Zie erop toe dat het ttI-ontwerp een uitwerkingsniveau heeft passend bij deze fase en laat dit vastleggen in een baseline.

• Participeer in de door opdrachtnemer georganiseerde ontwerpreview en betrek hierbij de partners.

• Accepteer na de succesvolle afronding van de review, de door opdrachtnemer ter acceptatie aangeboden producten..

• Zie toe op de verlening van de omgevingsvergunning.

• Participeer in de review van het ttI-ontwerp en zie waar nodig toe op het aantoonbaar voldoen aan de evt. aangepaste 
eisen voor tunnelbeheer en onderhoud.

• Voorbereiden:
 » Het doorvoeren van de aanpassingen in de tunnelbeheerorganisatie.
 » de deelname van tunnelbeheerpersoneel aan de verschillende testen en aan de opleiding(en) voor beheer en 
onderhoud.

 » Het doorvoeren van de aanpassingen in de organisatie van de verkeerscentrale.
 » de deelname vanuit verkeersmanagement aan de verschillende testen en opleidingen.

• toets de correcte toepassing van de tunnelstandaard.
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• Zie erop toe dat de ingekochte componenten/subsystemen ttI compleet zijn en correct werken. Als er geen certificaat van 
correcte werking is afgegeven, voer dan een productacceptatie-test uit.

• ontwikkel en bouw de componenten en voer de afgesproken werkzaamheden uit.

• Geef invulling aan de coördinatieplicht met de telecomprovider.

• Betrek de opdrachtgever bij alle testen.

• Zorg ervoor dat er voorafgaand aan elke test een test readiness review wordt gehouden.

• stel voor iedere test een testrapport op.

• Richt een testomgeving (buiten de tunnel) in voor het testen van de werking van de subsystemen ttI in opeenvolgende 
stappen van incrementele integratie.

• Verifieer het correct functioneren van de interfaces en de integrale werking van de ttI. Verifieer ook de werking van de 
bediening vanaf de lokale bedienplek (in het dienstgebouw) en de centrale bedienplek (in de verkeerscentrale). Verifieer 
tot slot de integrale werking van de gehele keten: civiele techniek, ttI, koppeling met verkeerssystemen, netwerken en 
koppeling verkeerscentrale.

• Laat een uitvoeringstoets in de tunnel door een verkeerspsycholoog uitvoeren.

• stel de handleidingen op voor bediening en de onderhoudshandleidingen voor beheer en onderhoud van de tunnel.

• Richt de opleidingsfaciliteiten in de betreffende verkeerscentrale in en maakt hierbij gebruikt van de daar aanwezige werk-
plek voor opleiding, trainen en oefenen (oto).

• Verzorg de opleiding van de trainers en van het personeel van de beheer- en onderhoudorganisaties.

• Leg de gegevens van de geïnstalleerde systemen vast in een digitaal opleverdossier (as-builtinformatie).

• Bewaak de stapsgewijze realisatie en testen van de (geïntegreerde delen) van de techniek.

• Neem hiertoe deel aan de testen en betrek hierbij ook partners.

• Coördineer de acceptatie van de door oN aangeboden producten en diensten.

• Controleer of de tunnelstandaard goed is toegepast.

• Participeer in de testen.

• Zie toe op de uitwerking van het concept-veiligheidsbeheerplan. Bij het opstellen hiervan kan een scenarioanalyse worden 
uitgevoerd. Het kan voorkomen dat de scenarioanalyse al is uitgevoerd door de hulpverleningsdiensten t.b.v. het opstellen 
van het calamiteitenbestrijdingsplan.

• Zie toe op het actualiseren en completeren van het instandhoudingsplan, het calamiteitenbestrijdingsplan en het 
meerjarenplan oto.

• Vraag advies aan de veiligheidsbeambte op het concept-veiligheidsbeheerplan.

• stem in met de uitwerking van de conceptaanvraag openstellingsvergunning.

• Betrek het bevoegd gezag bij de aanvraag openstellingsvergunning.

• Zorg dat de tunnelbeheerorganisatie is ingericht/aangepast, het personeel voor het beheer van de tunnel tijdig beschik-
baar is voor de opleiding en vervolgens wordt opgeleid.

• Geef advies op het concept-veiligheidsbeheerplan.
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• opdrachtnemer stelt samen met opdrachtgever zeker dat het contract en de omgevingsvergunning in lijn met elkaar zijn 
en dat aan de voorwaarden van de omgevingsvergunning wordt voldaan.

• opdrachtnemer werkt in nauwe afstemming met opdrachtgever het concept-veiligheidsbeheerplan uit en neemt hierin 
het geactualiseerde instandhoudingsplan, calamiteitenbestrijdingsplan en meerjarenplan oto mee. 

• opdrachtnemer levert in afstemming met opdrachtgever het bewijs (bv. testrapporten) dat de techniek voldoet aan de 
wettelijke veiligheidseisen.

• opdrachtnemer ondersteunt de tunnelbeheerder bij het motiveren om wel/geen scenario-analyse uit te voeren. Indien 
tunnelbeheer kiest om de scenario-analyse wel uit te voeren, dan wordt deze analyse in nauw overleg met opdrachtgever 
uitgevoerd.

• opdrachtnemer stelt de conceptaanvraag openstellingsvergunning op.

• opdrachtnemer neemt de resultaten en conclusies van de QRA en van de uitgevoerde gevoeligheidsanalyses uit het 
bouwplan over in het veiligheidsbeheerplan.

• stel samen met de opdrachtnemer zeker dat gedurende de fasen uitvoering, systeemintegratie en openstelling blijvend 
wordt voldaan aan de voorwaarden voor de verlening van de omgevingsvergunning.OGTB

ONOG
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Bouwfase (1b)
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• Bereid het indienen van de aanvraag openstellingsvergunning voor.

• Bewaak dat de opdrachtnemer de benodigde input levert voor het opstellen van het veiligheidsbeheerplan voor de 
techniek. Met deze input geeft de opdrachtnemer aan dat de documentatie compleet en actueel is en levert tevens het 
bewijs dat de techniek voldoet aan de veiligheidseisen.

• draag bij aan het opstellen van het veiligheidsbeheerplan.

• ondersteun het veelvuldig en multidisciplinair (tunnelbeheer, verkeersmanagement, civiele techniek, ttI, 
opdrachtnemer, gebruikers en overheidshulpdiensten) testen van de correcte werking van de tunnel.

• Rond het veiligheidsbeheerplan af en stel dit vast, na overleg met de veiligheidsbeambte en de burgemeester(s) van de 
gemeente(n) waarin de tunnel is gelegen.

• test in nauwe samenwerking met verkeersmanagement en techniek de correcte werking van de tunnel door het uitvoeren 
van verschillende oefeningen; ook met weggebruikers en overheidshulpdiensten.

• Bereid de openstelling van de tunnel voor evenals het beheren en onderhouden van de tunnel na de openstelling.

• Zorg ervoor dat het veiligheidsbeheerplan geïmplementeerd is en dat de tunnelbeheerorganisatie is voorbereid op de 
gebruiksfase.

• stel de aanvraag openstellingsvergunning op en neem hierin het veiligheidsbeheerplan en het advies van de 
veiligheidsbeambte op het veiligheidsbeheerplan mee.

• Vraag advies aan de veiligheidsbeambte over de openstelling van de tunnel.

• Zorg ervoor dat het veiligheidsbeheerplan geïmplementeerd is en dat de hulpdiensten zijn voorbereid op de gebruiksfase.

• Beoordeel het concept-veiligheidsbeheerplan en de organisatie, en breng hierover advies uit aan de tunnelbeheerder.

• Adviseer over het openstellen van de tunnel voor het verkeer. dit advies moet ook bij de aanvraag voor de 
openstellingsvergunning worden overlegd.
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• organiseer en coördineer de uitvoering van het geïntegreerd testen van de tunnel (tunnelsysteemtest).

• Leg de resultaten van de tunnelsysteemtest vast in een testrapport.

• Participeer in de uitvoering tunnelsysteemtest, betrek hierbij de partners en zorg voor het instemmen met de 
testresultaten op basis van het voldoen aan hun klanteisen.

• Participeer in de uitvoering van tunnelsysteemtest.

• opdrachtnemer voert samen met opdrachtgever de test readiness review voor de tunnelsysteemtest uit.
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• Werk het digitale opleverdossier (as-builtinformatie) bij.

• finaliseer het veiligheidsbeheerplan.

• stel zeker dat opdrachtnemer alle producten en diensten voor openstellen van de tunnel realiseert en hiermee deze fase 
(systeemintegratie) afsluit.

• ondersteun tunnelbeheerder bij het indienen van de aanvraag openstellingsvergunning.

• draag bij aan de actualisatie en afronding van het veiligheidsbeheerplan en stel zeker dat het calamiteitenbestrijdingsplan 
is afgestemd met verkeersmanagement.

• stem in met de aanvraag openstellingsvergunning, leg deze ter tekening voor aan de tunnelbeheerder.

• Geef aan wat er met het advies van de veiligheidsbeambte is gedaan. Bij afwijking van het advies: motiveer dat in een 
document dat bij de aanvraag om de openstellingsvergunning wordt gevoegd.

• opdrachtnemer voert samen met opdrachtgever een fysieke inspectie van de tunnel uit.

• Controleer of de tunnelstandaard goed is toegepast.
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• Verzorg de organisatie en coördinatie van de uitvoering van het multidisciplinair oefenen met de tunnel.

• draag bij aan het multidisciplinair oefenen met de tunnel en goede externe communicatie daarover.

• Zie toe op de afronding van het digitale opleverdossier.

• Laat een review uitvoeren op de kwaliteit en de beheersing van het project (‘opleveringsbeslissing’).

• draag bij aan het multidisciplinair oefenen met de tunnel.

• stem in met de vooroplevering door het ondertekenen van de vooropleveringsverklaring.

• Werk met een restpuntenstrategie indien de tunnel nog onvolkomenheden bevat en de openstellingsvergunning is 
verleend onder de voorwaarde dat die onvolkomenheden binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn worden 
hersteld.

• stel het operationaliseren van de tunnelbeheerorganisatie zeker.

• Vraag een openstellingsvergunning aan bij het bevoegd gezag. Bij die aanvraag moeten onder meer het tunnelveiligheids-
plan, het veiligheidsbeheerplan en de adviezen van de veiligheidsbeambte over het tunnelveiligheidsplan en het bouwplan 
worden overlegd (het bouwplan zelf heeft het bevoegd gezag al uit de procedure omtrent de omgevingsvergunning).

• opdrachtnemer stelt in nauw overleg met opdrachtgever de tunnel in bedrijf en ondersteunt de openstelling door 
opdrachtgever.

• Beoordeel de opleverbescheiden, het veiligheidsbeheerplan en de organisatie tegen wet- en regelgeving en geef bij positief 
oordeel de openstellingsvergunning af.

• Zie samen met tunnelbeheer toe op het verkrijgen van de openstellingsvergunning en op de eventuele nadere afstemming 
met het bevoegd gezag.
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Ingebruikname

TB
• stel de tunnel samen met verkeersmanagement en bevoegd gezag open.
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Deze publicatie beschrijft het proces om een nieuw gebouwde, of grootschalig gerenoveerde, 
wegtunnel open te stellen voor verkeer. Stapsgewijs zijn de acties op een rij gezet die de 
verschillende stakeholders moeten ondernemen. Hierbij wordt steeds aangegeven welke 
taken volgens de wet verplicht zijn en welke niet.

Het verloop van het proces is gevisualiseerd als een spoorkaart met drie mijlpalen: 
1) planologische toestemming, 2) omgevingsvergunning, 3) openstellingsvergunning.  
om deze mijlpalen te bereiken, moet de tunnelbeheerder plannen opstellen 
(respectievelijk het tunnelveiligheidsplan, het bouwplan en het veiligheidsbeheerplan) 
en daar telkens advies over inwinnen bij de veiligheidsbeambte en goedkeuring voor 
vragen aan het bevoegd gezag.

Hoewel de tunnelbeheerder dus centraal staat in het openstellingsproces, 
wordt deze ‘gevoed’ door andere stakeholders, zoals het projectteam van 
de opdrachtgever en dat van de opdrachtnemer. ook richtlijngevende 
instanties en de veiligheidsregio spelen een rol. de samenhang van 
deze partijen is gevisualiseerd in een rollenschema.

Proces naar veilige 
opengestelde tunnel
Inzicht in het openstellingsproces van 

verkenning tot ingebruikname
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