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Veiligheidsregio jiwj¿. 3

HOLLANDS MIDDEN
Samensterk voor meer veiligheid!
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Rijkswaterstaat Zuid-Holland postadres

Projectbureau A4 Burgen/een-Leiden POSMS1123

De heer R. de Vos 2302 BC Leiden

Postbus 5807
2280 HV RIJSWIJK

- 5 MEl 2015

Datum: 5 mei 2015 Telefoon; 035 246 62 32 Bijlage: 1

Ons kenmerk: UIT-2014-045370 Fax:

Uw kenmerk: E-mail; Helmut.Breedeveld@brandweer.vrhm.nl
UWbrief V¿¿i Ofldewvßfpr Advies restrisicds verdiepte ligging A4

Contactpersoon: Helmut Breedeveld
Graag bij correspondentiekenmerken ondenlverp vennelden.

Geachte heer De Vos,

In het weekend van 25 oktober 2014 is de verdiepte ligging A4 volledig in gebruik genomen.
Voor de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is hiermee een intensieve periode van
multidisciplinaire voorbereiding, advisering en goede samenwerking met Rijkswaterstaat
afgesloten.

De veiligheidsregio is van mening dat Rijkswaterstaat primair verantwoordelijk is voor het treffen

van maatregelen en veiligheidsvoorzieningen ter beperking van het risico. RWS heeft deze

verantwoordelijk genomen door uitvoering te geven aan de veiligheidnotitie, d.d. 1 mei 2007

(versie 3.0, Projectbureau A4 Burgen/een - Leiden). Door verdere ontwikkeling van de

Veiligheidsregio richt de advisering van de Veiligheidsregio zich nu op een integrale
risicobenadering. Vanuit dit perspectief adviseert de Veiligheidsregio een aantal risico
verlagende maatregelen in overweging te nemen in aanvulling op de veiligheidsnotitie van 1

mel 2007.

ln de bijlage is een overzicht van deze risicoverlagende maatregelen uitgewerkt. Voor een
toelichting op dit advies kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd genoemde
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In de VeiligheidsregioHollandsMidden werken gemeenten, GHOR,brandwee; politie en anderepartners samenaan de rampenbestrijdingen

crlslsbeheersingin HollandsMidden.
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Tot slot wil ik u verzoeken omvooreen periode van 3 jaar incidenten,waarbij sprake is van
brand, hulpverlening of gevaarlijkestoffen, te registreren en met de Veiligheldsreglote
evalueren.

Graag verneem ik uw reactie op deze brief.

Hcnzlgachten
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Bijlage 1: Overzicht risicoverlagende maatregelen
ln afschrift verzondenaan:
College van B&W Zoeterwoude
College van B&W Leiden
College van B&W Leiderdorp
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Bijlage 1 Overzicht risico verlagende maatregelen

Beschrijving van het risico:
De verdiepte ligging A4 ligt in een hoofdroutevoor het transport vangevaarlijke stoffen. Voor

verdiepte liggingen gelden geen specifieke eisen, terwijl er wel sprake is van een verhoogd
risico. Het treffen van maatregelen is daarom altijd maatwerk.

ln het geval van een calamiteit met bepaalde gevaarlijke stoffen kan er een gevaarlijke damp in

de verdiepte ligging ophopen. Het risico op letsel voor personen in de verdiepte ligging is

daarom groter dan op reguliere wegen. Ook is bestrijding van een dergelijk incident in beperkte
mate mogelijk. Dit betekent dat personen in de verdiepte ligging zichzelf in veiligheid moeten

brengen in geval van een incident. De door de VRHM geadviseerdemaatregelen zijn daarom in

eerste instantie gericht op het ondersteunen van de zelfredzaamheiden in tweede instantie op

optimalisering van de bestrijdbaarheid.

Mogelijke maatregelen ter verlaging van het risico:

1. Ontbreken van camerabewaking
Ongevalmeldingenl 112-meldingen komen binnen bij de Gemeenschappelijke Meldkamer
(GMK), die vervolgens de hulpdiensten en uw verkeerscentrale (VRC) alarmeert en informeert.

Op VRC te Rhoon heeft men geen camerazicht op de actuele situatie op de weg. Hierdoor is

het niet mogelijk direct de aard of ernst, noch de exacte locatie te bepalen.
Tijdens de aanleg van de verdiepte ligging A4 was deze voorzien van cameratoezicht. Wij

hebben toen ervarendat een direct contact tussen de meldkamers onderling en het delen van

informatie (melding versus camerabeelden) zeer effectief werkt. Hierdoor kan direct naar
waarneming worden opgeschaald, waardoor de lnzetsnelheidwordt verhoogd en kan de

veiligheid van hulpdiensten worden zeker gesteld.
De Veiligheidsregio Hollands Midden constateertdat op diverse rijkswegen, niet zijnde een
verdiepte ligging, camerabewaking gemeengoed aan het worden is. Tevens zien wij bij

vergelijkbare verdiepte liggingen wél camerabewaking/toezicht. Het verdwijnen van
camerabewaking uit de verdiepte ligging, wordt ervaren als een groot gemis en is nadelig voor
een adequate melding en incident afhandeling.

Maatregel: aanleggen camerabewaking verdiepte ligging A4.
Doel van de maatregel: optimaliseren bestrijdingsmogelljkheden.

2. Ontbreken van een omroepinstallatie
ln geval van een calamiteit (zeker in situaties waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken) telt elke

seconde. Het is hierbij van groot belang dat de weggebruiker zo spoedig mogelijk in een veilige

omgeving komt. ln veel gevallen kan de weggebruiker een gevaarsituatie niet overzien en een

juiste risico-inschatting maken. Bij een calamiteit met branden of gevaarlijke stoffen spelen
factoren als paniek en desorientatie. Het op eigen initiatief verlaten van het voertuig is in veel

gevallen te laat.
De weggebruikers moeten zelf de noodzaak tot vluchten en hun vluchtrichting bepalen op basis

van het zicht op het incident en de vluchtroutebordjes.
Door middel van een omroepinstallatie kan de weggebruiker direct worden geattendeerd op
gevaren en verwezennaar een veilige vluchtroute. Met een omroepinstallatie wordt de
weggebruiker direct een handelingsperspectiefgeboden. Gerichte opdrachten aan de gebruiker
ondersteunen de zelfredzaamheid. Een omroepinstallatie heeft alleen meerwaarde wanneer
camerabewaking aanwezig is omdat daarmee de boodschap op de situatie ter plaatse kan
worden afgestemd.

Maatregel: aanleggen van een omroepinstallatieter aanvulling op camerabewaking.

Doel van de maatregel: vergroten zelfredzaamheid.
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3. Ontbreken van slagbomen en verkeerslichten
De rijksweg kent geen fysieke afsluiting. Dit geeft een beperking en vertraging in het optreden
door hulpdiensten. Zelfredzaamheid van de gebruiker en veilig optreden bij met name grote
incidenten vraagt om onmiddellijke afsluiting.

De praktijk leert dat een matrixbord met een rood kruis boven de weg onvoldoende is om de
weggebruikers te laten stoppen. Ervaringen vanuit de hulpdiensten en uw recente
mediaberichten, mede naar aanleiding van tragische ongevallen, illustreren de ríslco's. Daarom
wordt nu landelijk campagne gevoerd om weggebruikers op de risico's hiervan te wijzen en er
worden hoge boetes opgelegd voor het negeren van een matrixbord met rood kruis. Of dit
voldoende effect heeft is nu nog niet te zeggen.

Speci¿ek voor de verdiepte ligging is het voor de veiligheid en zelfredzaamheid van de
gebruiker en inzet door hulpdiensten noodzakelijk zo snel mogelijk het aanrijdend verkeer stil te
zetten. Het ontbreken van een slagboomvoorziening in combinatie met verkeerslichten vraagt
op dit moment extra inspanning door Rijkswaterstaat om het verkeer direct stil te leggen. Het
creerenvan een afsluiting met voertuigen kost tijd en zal 24 uur x 7 dagen beschikbaar moeten
zijn. Zonder een direct beschikbare afsluitvooiziening gaat kostbare tijd verloren. Hulpdiensten
zijn voor de inzet en eigen veiligheid afhankelijk van een adequate wegaansluiting.

Maatregel: aanbrengen adequate fysieke afsluiting.
Doel van de maatregel: optimaliseren bestrijdingsmogelijkhedenen beperken slachtoffers.

4. Bereikbaarheid aansluitpunt blusleiding en hoofdrijbaan
4.1 Aansluitpunt blusleiding
De blusleiding in de verdiepte ligging is een droge blusleiding. ln geval van een incident zal de
brandweer zo spoedig mogelijk de leiding moeten vullen. Dit vullen zal ongeveer 10 minuten in
beslag nemen. Na een volledige vulling van de blusleiding, is deze voor inzet beschikbaar. De
beschikbaarheid van voldoende bluswater vertaalt zich naar de bereikbaarheid van het
aansluitpunt en de totale vultijd. Kort gezegd zijn de aanrijdtijd naar het vulpunt en de vultijd
gezamenlijk bepalend voor de tijd die nodig is om water op het vuur te brengen in de verdiepte
ligging.

ln de rijrichting Amsterdam is het aansluitpunt (zuid) van de blusleiding uitsluitend bereikbaar
vanaf de hoofdrijbaan. De dichtstbijzijnde eenheden van Hollands Midden zullen aanrijden
vanaf de parallelrijbaan en hebben geen mogelijkheid om bij het vulpunt te komen.
De bereikbaarheid vanuit de andere rijrichting is in veel gevallen geen optie. Bij een incident in
de verdiepte ligging zal een eenheid aanrijden naar de incidentbaan. Een tweede eenheid zal
naar de tegenbaan rijden. Wanneer het gebruik van de blusleiding noodzakelijk wordt geacht
(bij brand enlof gevaarlijke stoffen) zal de tweede eenheid zo spoedig mogelijk de
bluswatervoorziening moeten voorbereiden door het vullen van de blusleiding.
Voor de bereikbaarheid van de hoofdrijbaan (richting Amsterdam) zal een beroep worden
gedaan op de buurregio Haaglanden en brandweerpost Leidschendam. Post Leidschendam
heeft een circa 10-15 minuten langere aanrijdtijd dan vanuit post Leiden. Dit betekent een
aanmerkelijk langere opkomsttijd tot het vulpunt en hiermee een ernstige vertraging in de
beschikbaarheid van de blusleiding. Het bluswater voor incidentbestrijding komt hierdoor relatief
laat beschikbaar.Een calamiteitendoorsteek tussen de parallelbaan en hoofdrijbaan kan een
belangrijke verbetering betekenen in de bereikbaarheid van het aansluitpunt blusleiding.

Maatregel: aanleggen calamiteitendoorsteek tussen parallelbaan en hoofdrijbaan A4.
Doel van de maatregel: optimaliseren bestrijdingsmogelijkheden door bereikbaarheid
aansluitpunt blusleiding te verbeteren.
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4.2 Calamiteitendoorsteek .
Het primaire doel vande calamiteitendoorsteek (CADO) is het doorlaten van
hulpverleningsvoertuigen. Op deze plaatsen kunnen de hulpverleningsvoertuigendoorsteken
naar de andere rijbaan. Het ontbreken van een CADO tussen de parallel- en hoofdrijbaan
beperkt het aanrijden van hulpdienstenwaardoor de inzet wordt vertraagd en veiligheldsrisico's
toenemen. Met een dergelijke doorgang kunnen de hulpdienstenvanuit Hollands Midden wel de
hoofdrijbaan bereikenvoor incidenten.

Voor een CADO heeft de veiligheidsregio nog een aantal andere zwaarwegende argumenten:
~ Versnelde bereikbaarheid van het aansluitpunt blusleiding en geboorde put.
o Snelle beschikbaarheid van de blusleiding bij incidenten.

Versnelde inzet van hulpdiensten bij incident op de hoofdrijbaan (vanaf de CADO).
Beschikbare verbinding om in geval van incidenten slachtoffers af te voeren en of
materieel aan te voeren (verkeerscirculatie).

~ ln geval van langdurige stilstand ten gunste van incidenten het verkeer te kunnen
weggeleiden (noodcírculatie).

ø Bij een onduidelijke of foutieve locatiebepaling tot op het laatste moment voor de
hulpdiensten een keuze te maken tussen parallel- of hoofdrijbaan.

Voor het optimaal benutten van een CADO zal de locatie zo dicht als mogelijk na de toerit
(Leiden) Europaweg (N206) het meest geschikt zijn.

Maatregelen: aanleggen calamiteitendoorsteektussen parallelbaan en hoofdrijbaan A4.
Doel van de maatregel: optimaliseren bestrljdingsmogelijkheden door bereikbaarheid te
verbeteren.

5. Verlichting
Verlichting speelt een belangrijke rol bij verkeersveiligheid maar ook bij de bestrijding van
incidenten en slachtofferhulp. De kleur van de aangebrachte verlichting is behoeve van
slachtofferbehandeling niet optimaal. ln geval van vervanging of wijziging van de verlichting is
overleg met de hulpdiensten gewenst om de verlichting naar een optimaal niveau te brengen.

Maatregel: aanleggen optimale verlichting.
Doel van de maatregel: Optimaliseren slachtofferbehandeling;

6. Opstapmogelijkheid barrier
De rijbaan en velligheidslontvluchtingsstrokenbinnen de verdiepte ligging worden gescheiden
door betonnen barriers. Deze barriers vormen letterlijk een barrière voor het ontvluchten van de
weggebruiker naar een van de vluohtdeuren. Personen zullen moeite ondewinden om een circa
90 cm hoge barrier over te stappen. Dit beperkt de zelfredzaamheid, ook voor personen zonder

mobiliteitsbeperking.

Maatregel: aanbrengen opstapmogelijkhedenter hoogte van de vluchtdeuren.
Doel van de maatregel: vergroten zelfredzaamheid.
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7. Calamiteitenknop opvangkelder
De verdiepte ligging heeft een opvangkelder voor hemelwater. Deze opvang heeft een
overloopbeveiligingmet pomp voor het overbrengen van hemelwater naar de Oude Rijn. Als bij
een incident een gevaarlijke vloeistof in de opvangkelder terecht komt en de pomp treedt in
werking, kunnen gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen. Dit is een risico voor
het waterbeheer van het HoogheemraadschapRijnland.
Ter voorkoming van vervuiling van het oppen/laktewater is een calamiteitenknop beschikbaar
om het overpompente staken. Deze calamiteitenknop moet handmatig worden bediend.
De bediening van de calamiteitenknop en het voorkomen van verspreiding van gevaarlijke
stoffen in het oppervlakte water is een beheersactiviteitvan RWS.

Maatregel: Borgen van de bediening van de calamiteitenknop van de opvangkelder in het
proces van RWS.
Doel van de maatregel: voorkomen dat gevaarlijke stoffen in het oppen/laktewater worden
gepompt.

8. Windzakken
Zoals eerder omschreven zijn brand en gevaarlijke stoffen een groot risico voor weggebruiker,
omgeving en hulpdiensten. De richting van rook en/of gassen van gevaarlijke stoffen wordt
bepaald door de heersende windrichting. Ter indicatie van de windcondities, windrichting en
windsnelheidboven de verdiepte ligging zijn windzakken bij de ingangen van de verdiepte
ligging noodzakelijk.

Maatregel: aanbrengen windzakken ter hoogte van de toegangen.
Doel van de maatregel: optimaliseren bestrijdingsmogelijkheden.

9. Referentiepunten
Ondersteunend aan een snelle incidentafhandeling door de verkeersongevellendienst van de
politie en het vrijgeven van rijbaan of rijstroken zijn referentiepunten op het wegdek. Door
gebruik te maken van referentiepunten kan een incident snel worden geregistreerd en
ondervindt het verkeer zo min mogelijk hinder en kan de verkeersstroom sneller worden
hersteld.

Maatregel: aanbrengen referentiepunten op het wegdek.
Doel van de maatregel: versnellen incidenta¿1andeling en vrijwegen wegdeel.
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