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33 125 Wijziging van de Wet aanvullende regels 
veiligheid wegtunnels in verband met het 
vaststellen van een veiligheidsnorm en het 
stellen van regels omtrent het gebruik van 
gestandaardiseerde uitrustingen en in verband 
met wijzigingen in het totstandkomingsproces 
van wegtunnels 

Nr. 15  GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11 
Ontvangen 25 oktober 2012  

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel D, worden aan artikel 6 twee leden toegevoegd, 
luidende: 

5. De tunnelbeheerder laat een beschikbaarheidsanalyse uitvoeren ten 
aanzien van de tunnel waarvan de bouw wordt overwogen zoals bij het 
vaststellen van de het tracé wordt voorzien. De beschikbaarheidsanalyse 
bevat in elk geval een beschouwing op de risico’s bij calamiteiten. 

6. De beschikbaarheidsanalyse geschiedt volgens een bij ministeriële 
regeling vastgestelde methode. 

II

In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 6c, eerste lid, tweede volzin, na 
«, derde lid,» ingevoegd: en de beschikbaarheidsanalyse, bedoeld in 
artikel 6, vijfde lid. 

III

In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 6d, eerste lid, na «, derde lid,» 
ingevoegd: en de beschikbaarheidsanalyse, bedoeld in artikel 6, vijfde lid. 

Toelichting  

Het nemen van extra maatregelen bovenop de standaard uitrusting kan 
los van de veiligheidsrisico’s vanuit economische en maatschappelijke 
redenen wenselijk zijn. Met dit amendement wordt daarom voor tunnels 
naast een risicoanalyse ook het maken van een beschikbaarheidsanalyse 
verplicht gesteld. Deze analyse maakt inzichtelijk wat de risico’s zijn dat 
een tunnel na bijvoorbeeld een brand of explosie gedurende lange tijd 
niet beschikbaar is voor het verkeer. Nu de capaciteit van alternatieve 
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routes vaak klein is wordt dit belangrijker. De maatschappelijke 
ontwrichting van een lange sluiting van een wegtunnel kan groot zijn. 

Door een beschikbaarheidsanalyse wordt duidelijk hoe groot de risico’s 
ten aanzien van de beschikbaarheid zijn en komt informatie beschikbaar of 
verbetering op dit punt wenselijk en mogelijk is tegen aanvaardbare 
kosten. 

Dik-Faber
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