A.4

1. Samenvatting voorstel
Voor de bouwfase van de tunnel van de RijnlandRoute is een multidisciplinaire informatiekaart
gemaakt. Op de informatiekaart staat beschreven welke scenario’s gedurende de bouwfase kunnen
plaatsvinden en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. In de informatiekaart wordt soms
verwezen naar het bouwveiligheidsplan en het calamiteitenplan van COMOL5. Deze informatiekaart
is gemaakt in samenwerking met de projectgroep multidisciplinaire operationele voorbereiding
RijnlandRoute en de bouwcombinatie COMOL5. COMOL5 is de bouwer van de tunnel.
De Veiligheidsdirectie heeft in augustus 2019 (via een schriftelijke ronde) ingestemd met de
Informatiekaart RijnlandRoute (bouwfase).
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3. Toelichting
In het kader van de multidisciplinaire operationele voorbereiding is voor de bouwfase van de
RijnlandRoute tunnel (in aanbouw) een multidisciplinaire informatiekaart gemaakt. Deze
informatiekaart sluit aan op het calamiteitenplan voor de bouwfase van bouwcombinatie ‘Comol5’.
Naast de informatiekaart kunnen de crisisfunctionarissen zich voorbereiden door deel te nemen aan
een oriëntatie bezoek aan de tunnel in aanbouw en wordt (via de eigen kolom) aangeraden om in te
schrijven op de nieuwsbrief van COMOL5 over de bouw van de RijnlandRoute.
De informatiekaart is een dynamisch document en zal gedurende de bouwfase zo nu en dan
bijgewerkt worden

4. Implementatie en communicatie
De informatiekaart wordt verspreid:
• Via MDOP onder crisisfunctionarissen.
• In het MAB in LCMS geplaatst (samen met het calamiteitenplan van COMOL5)
• Crisisfunctionarissen wordt een oriëntatie bezoek aangeboden aan de bouwplaats
• Daarnaast wordt crisisfunctionarissen aangeraden om zich in te schrijven in de nieuwsbrief
van COMOL5 om op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken.

5. Bijlage
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie wordt de informatiekaart niet meegezonden met de
vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 26
september 2019.

