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Tijdelijke afsluiting Ketheltunnel

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

Op de ochtend van 16 mei 2022 was er een tijdelijke sluiting van de Ketheltunnel tijdens de ochtendspits.

Uit meldingen van diverse media bleek dat de reden hiervoor een personeelstekort door ziekte van twee (!)

werknemers was. De Ketheltunnel is een belangrijke verbinding tussen de steden Rotterdam en Den Haag

en de sluiting door mismanagement van Rijkswaterstaat veroorzaakte dan ook een hevige ochtendspits

met zeer veel verkeersoverlast voor mensen op weg naar hun werk, alsmede voor degenen die

verantwoordelijk zijn voor het vervoer van goederen. Pas om 8.30 uur kon de tunnelbuis richting Den Haag

weer open en die naar Rotterdam volgde nog later. 

1. Bent u het met ons eens dat een sluiting van een dergelijk belangrijke verbindingsweg alleen mag

worden toegepast in een uitzonderlijke noodsituatie?

Antwoord 

Wij zijn het daarmee eens. Wij hebben begrepen dat zich hier een uitzonderlijke situatie voordeed die

nader door Rijkswaterstaat als verantwoordelijk wegbeheerder wordt geëvalueerd, mede naar aanleiding

van vragen in de Tweede Kamer.

2. Bent u het met ons eens dat voor dergelijke sleutelposities, die bij ziekte of andere uitval van

personeel tot een sluiting van belangrijke verkeerspunten kan voeren te allen tijde een

consignatiedienst geregeld moet zijn?

Antwoord

Het betreft hier de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat, maar wij vinden dat vervanging van

sleutelposities in het algemeen zo goed mogelijk geregeld moet zijn. Daar zal Rijkswaterstaat overigens

hetzelfde over denken.
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3. Kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat om uit te zoeken hoe het mogelijk is dat het

ziekmelden van twee werknemers tot de sluiting van een belangrijke verkeersader kan leiden?

Antwoord 

Gedeputeerde Zevenbergen heeft,  als voorzitter van de Stuurgroep Zuid-Holland Bereikbaar,  geregeld

overleg met Rijkswaterstaat over optimale samenwerking tussen partijen en beheersmaatregelen om

hinder zoveel mogelijk te voorkomen. Het voorval bij de Ketheltunnel zal daarbij ook ter sprake worden

gebracht. Ziekmeldingen en vervanging is wel primair een onderdeel van het personeelsbeleid van

Rijkswaterstaat.

4. Kunt u in overleg met Rijkswaterstaat uitzoeken waarom er geen vervanging beschikbaar was nadat

zich twee werknemers hebben ziekgemeld? Kunt u ons inzicht verschaffen in de situatie van het

personeelsbeleid en hoe zich een situatie zoals vandaag überhaupt voor kon doen?

Antwoord

Het is aan Rijkswaterstaat zelf om deze vragen te beantwoorden. De minister heeft aan de Tweede Kamer

toegezegd de bevindingen van de evaluatie voor de zomer aan de Kamer toe te sturen. 

5. Kunt u ons uitleggen op welke gronden Rijkswaterstaat kan verzekeren dat een dergelijke situatie als

vanochtend zich niet opnieuw gaat voordoen?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 4

 

6. Kunt u de resultaten van het overleg met Rijkswaterstaat in een brief aan Provinciale Staten melden?

Antwoord 

Indien er sprake is van relevante informatie uit de evaluatie of eventueel uit eerder overleg met

Rijkswaterstaat zullen wij deze met u delen. 

 

7. Bent u het met ons eens dat er een goede communicatie moet zijn tussen de toezichthouders van de

provincie en Rijkswaterstaat?

Antwoord 

Daar zijn wij  het mee eens. De provincie heeft al op allerlei manieren intensief contact met

Rijkswaterstaat.
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8. Rijkswaterstaat geeft aan er niet vanuit te gaan dat een dergelijke situatie zich vaker voor gaat

doen, tegelijkertijd geeft Rijkswaterstaat ook aan dat er specifieke kennis nodig is voor het

tunnelbeheer en niet iedereen deze taak kan overnemen. Bent u het dan met ons eens dat er meer

mensen moeten worden opgeleid om in geval van ziekte of uitval deze taken wel over te kunnen

nemen? Zou de provincie daar een rol in kunnen spelen, bijvoorbeeld door de uitwisseling van kennis

en expertise tussen Rijkswaterstaat en de provincie?

Antwoord

De provincie heeft geen expertise in huis met betrekking tot tunnelbeheer en besteedt het beheer

van de Corbulotunnel in de RijnlandRoute om die reden juist uit aan Rijkswaterstaat. De provincie

leidt hiervoor dan ook zelf geen mensen op. De beheerafspraken voor de Corbulotunnel zijn

vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat. Dit betreft onder andere de

bediening van de tunnel vanuit de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Rhoon, inzet van

personeel en de kostenvergoeding voor het tunnelbeheer. In reguliere overleggen met

Rijkswaterstaat over het aanstaande beheer van de Corbulotunnel zal ook de ontstane situatie met

de sluiting van de Ketheltunnel ter sprake worden gebracht.

Den Haag,  7 juni 2022

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


