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Stand van zaken tunnelveiligheid A4 Delft-Schiedam

Geachte dames, heren,
In het IODS-convenant van 2 september 2010 is een voorzieningenniveau op het gebied van tunnelveiligheid overeengekomen analoog aan dat van de A2 Leidsche Rijn. Op basis hiervan is er de
afgelopen jaren hard gewerkt aan een pakket van maatregelen dat recht zou doen aan deze afspraak.
Keuzes hierover zijn gemaakt op de volgende drie niveaus:
de Minister van Infrastructuur en Milieu als bevoegd gezag voor het tracébesluit;
de Stuurgroep integrale veiligheid, onder voorzitterschap van de burgemeester van Schiedam,
voor het voorzieningenniveau als afstemmingsorgaan van vergunningaanvrager en
vergunningverlener voorlvan de omgevingsvergunning;
de Minister van Infrastructuur en Milieu (hierna Minister) en de projectdirecteur A4DS voor
het voorzieningenniveau als tunnelbeheerder en vergunning aanvrager van de
omgevingsvergunning.
Ter afsluiting van dit proces heeft er 9 februari j.1. over de veiligheidsvoorzieningen in de tunnel van
de A4 Delft-Schiedam een gesprek met de Minister plaatsgevonden. In dit gesprek, namens het college
gevoerd door de burgemeester en wethouder Groeneweg, heeft de Minister toegezegd om haar visie
met betrekking tot het voorzieningenniveau op het gebied van tunnelveiligheid aan het college voor te
1eggen.Eens afschrift van deze brief met bijlage zijn bijgevoegd. Daarnaast bevinden we ons
momenteel in een overgangsfase qua wetgeving op het gebied van tunnelveiligheid. De bestuurlijke
keuzen zijn, op verzoek van de Minister, afgestemd op de wettelijke eisen van de in de tweede kamer
voorliggende wetswijziging. De Minister heefl zich in tijdens het gesprek verantwoordelijk verklaard
voor de restrisico's die voortvloeien uit het afgesproken voorzieningenniveau.
De A4DS-tunnel wordt uitgerust met voorzieningen volgens de landelijke tunnelstandaard (LTS 1.1).
De LTS 1.1 biedt een redelijk stevige basis die daarmee een beter veiligheidsniveau biedt ten opzichte
van de oude, huidige wetgeving. Met name de mogelijkheden tot hulpverlening zijn substantieel
verbeterd met de invoering van de LTS 1.l. Door deze al toe te passen voor de formele invoering, is er
een duidelijk winstpunt op het gebied van tunnelveiligheid behaald.
Daarnaast heeft er in het kader van het tracébesluit een externe verkeersveiligheidsaudit
plaatsgevonden. Daarin is de verkeersveiligheid van het tracé, inclusief de tunnel, in orde bevonden.

Tijdens het gesprek met de Minister heeft zij toegezegd, conform de gemaakte afspralten in het IODSconvenant, beide systemen, van de A2 Leidsche Rijn en de A4 Delft-Schiedam, te vergeleken met het
niveau van de LTS 1.1. In de bijlage bij de brief van de minister treft u deze vergelijking aan. Hieruit
blijkt dat het voorzieningenniveau in beide tunnels vergelijkbaar is, waarbij ten opzichte van de
standaard diverse voorzieningen extra zijn.
Hiermee kan gesteld worden dat het huidige tunnelontwerp resulteest in een zo veilig, als
redelijkerwijs verwacht mag worden, mogelijke tunnel.
De tunnel zal pas worden opengesteld als de afgesproken voorzieningen zijn gerealiseerd en getest.
In het overleg met de Minister is verder gesproken over de vluchtdeuren naar het
middentunnelkanaal, de overdruk in het middentunnelltanaal en de spraaltverstaanbaarheid. Deze
voorzieningen zijn in onderlinge samenhang bepaald, waarbij een optimiiin gezocht en gevonden is.
Een nog hoger niveau van een van deze voorzieningen zouden daarbij volgens de Minister leiden tot
verslechtering bij de andere voorzieningen. Zo gaat bijvoorbeeld verbreding van de vluchtdeuren ten
koste van de overdruk en verhoging van de overdruk gaat ten koste van de
spraakverstaanbaarheid.
Zoals de Minister in haar brief schrijft, wordt voor deze voorzieningen overigens al een hogere
standaard gehanteerd dan de Europese riclitlijn. De Europese richtlijn schrijft iedere 250 meter een
vluchtdeur voor, terwijl er in Nederland iedere 100 meter een vluchtdeur wordt aangebracht en door de
standaard gaan er geen 3, maar 7 deuren tegelijk open. Een ander positief punt, waarvan het besluit pas
na het gesprek met de Minister is genomen, is dat - in tegenstelling tot het niet verhogen van het aantal
vliiclitdeuren - het middentunnelkanaal wel (van 1,20 naar 1,80 meter) is verbreed ten opzichte van de
tunnelstandaard, wat de opvangcapaciteit van gevluchte personen aldaar ten goede komt.
Een verdere belangrijke pijler van het veiligheidssysteem van de tunnel in de A4 Delft-Schiedam is
het fileverplaatsingssysteein. Hiermee wordt voorkoinen dat een eventuele file terugslaat tot in de
tunnel of de toegang wordt geblokkeerd als er zich een incident voordoet in de tunnel. Het scenario
grote brand in combinatie inet een file wordt hiermee voorkomen. Het systeein werkt door middel van
detectielussen in de weg en de tunnel, snelheidsreguleririg via de matrixborden en zo nodig het
neerlaten van een slagboom bij de tunnelingangen. Met dit systeem wordt voorkomen dat zich grote
aantallen mensen tegelijk in de tunnel bevinden. Er is afgesproken om de werking bij de A4-tunnel2
jaar na openstelling, te evalueren. Daai-toe zal de werking worden gemonitord, waarbij ook de situatie
op het onderliggende wegennet betrokken wordt. Zo nodig wordt er tussentijds actie ondernoinen.
Zoals bekend hebben wij meermalen het nut van een automatiscli blussysteem onder de aandacht van
de Minister gebracht. Momenteel is er rond een dergelijke systeem nog veel onduidelijkheid met
betrekking tot de ltosteneffectiviteit en is het systeein nog geen proven technologie. Dit geldt
overigens eveneens voor het fileverplaatsingssysteem. Door de Minister is op dit moment echter
gekozen voor het fileverplaatsingssysteem zonder daarbij een autoinatisch blussysteem fysiek
onmogelijk te maken. Er wordt tijdens de bouw van de tunnel een ruimtereservering gemaakt, zodat de
inbouw van een dergelijk systeem ook achteraf, na voltooiing van de tunnel, inogelijlt blijft. Hiermee
kan gesteld worden dat aan de in IODS-verband geinaakte afspralten en toegezegde middelen gestand
is gedaan.
Ondanks liet feit dat er veel maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er een veilige tunnel
wordt gebouwd, blijven er een aantal risico's bestaan. Deze zogenaamde restrisico's hebben zowel
betrekking op eventueel verlies vali levens en levenskwaliteit door incidenten, alsinede op
tnaatschappelijke kosten van verminderde beschikbaarheid van de tunnel door storingen en incidenten.
De Minister heeft zich in verband liiesinee verantwoordelijk verltlaard voor de restrisico's die
vooi-tvloeien uit liet voorzieningenniveau. De restrisico's van incidenten zijn beoordeeld aan de hand
van liet optreden van en de reactiemogelijltliedeti op incidenten, de vluchtmogelijlthedeii en de
hulpverleningsmogelijltheden. Het optreden van technische storingen valt inomenteel nog niet te
beoordelen, inaar vormt een belangrijk aandachtspunt bij de openstellingvergunning.
Voor de tunnel in relatie tot de gemeente Schiedam achten wij, de volgende restrisico's relevant:
e
het verkeerssysteein staat nogal onder druk door de keuzen van de (voormalig) Minister oin
niet uit te gaan van vier tweebaansbuizen, inaar van twee vierbaansbuizen (waarvan 3 + 4

rijbanen direct in gebruik genomen worden) en om af te zien van vluchtstroken ter
compensatie. Als gevolg kunnen er tweemaal zoveel tunnelgebruikers betrokken zijn bij
incidenten als in een tweebaansbuis en kunnen er tweemaal zoveel mensen in de incidentfile
komen vast te staan. Er heeft een externe verkeersveiligheidsaudit plaatsgevonden in het kader
van het tracébesluit. Daarin is de verkeersveiligheid van het tracé in orde bevonden;
als onderdeel van de tunnelstandaard komt er een fileverplaatsingssysteem voor tunnels. De
maatschappelijke acceptatie van dit nieuwe en onbewezen systeem is echter onzeker. Ook
wordt daarmee de filedruk mogelijk verplaatst naar het om- en onderliggend wegennet en
werkt het systeem harmonicafiles in de hand. Er is daarom afgesproken dit systeem te
monitoren en na twee jaar te evalueren. Indien nodig zal er tussentijds bijsturing plaatsvinden;
hulpverleningsverkeer viel buiten het bestek van de verkeersaudit. Dat is spijtig in relatie tot
de A4DS, want de bereikbaarheid bij incidenten voor de hulpdiensten laat met name op en om
het Kethelplein te wensen over. Met name is het nagenoeg onmogelijk om te voldoen aan de
normtijden voor de eerste eenheden op en om het Kethelplein. Het is aan de beheerder
hiervoor compenserendemaatregelen te nemen. Gesprekken hieromtrent zijn nog gaande.
de mogelijkheden voor brandbestrijding en beheersing in tunnels zijn beperkt. Dat geldt in
zijn algemeenheid en in nog sterkere mate voor de A4DS. De situatie bij de A4DS is wat dit
aangaat relatief ongunstig door de breedte en beperkte bereikbaarheid van de tunnel voor de
brandweer en het feit dat er een reële kans op fileterugslag tot in de tunnel bestaat. Dat laatste
zal vermeden worden met het fileverplaatstingssysteem.
Zoals gezegd, zijn er vermijdbare beperkingen in het ontwerp en de uitrusting van de A4DS, die de
noodzaak tot hulpverlening verhogen en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten verlagen. Daar staat
tegenover dat de mogelijkheden tot hulpverlening substantieel zijn verbeterd met de invoering van de
tunnelstandaard. Zo kan bijvoorbeeld de veiligheid van een hulpinzet op afstand worden beoordeeld
met behulp van een informatiepaneel bij de slagboom, komt er nu voldoende stroomvoorziening om
(geluidarme) elektrische apparatuur te kunnen gebruiken en is er gehoor gegeven aan de eis van
spraakverstaanbaarheid in de niet incidentbuis.
Gezien de afrondende fase die hiermee is bereikt in de discussie rond het voorzieningenniveauvan de
tunnel in relatie tot tunnelveiligheid, zal de heer Dronkers, directeur generaal van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, een toelichting op dit dossier komen geven in uw commissie van 22 mei a.s.
waarbij u uiteraard in de gelegenheid wordt gesteld eventuele vragen aan hem voorleggen. Wij denken
dat de in de voorlaatste alinea uitgewerkte vier bullits hiervoor als basis kunnen dienen.
Hoogachtend,
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Onderwerp Afspraken bijeenkomst over veiligheidsvoorzieningen A4 Delft-
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Schiedam
Bijlage(n)
1

Geachte mevrouw Leemhuis-Stout,
Ik kijk met een goed gevoel terug op de bijeenkomst met u en uw collega van
Midden-Delfland op 9 februari j.l. over de veiligheidsvoorzieningen in de tunnel
van de A4 Delft-Schiedam. Ik ben blij dat we gezamenlijk tot afronding van de
discussie zijn gekomen. Dit was niet mogelijk geweest zonder de grote inzet van
een ieder.
Alvorens op de voorzieningen van de tunnel in te gaan wil ik bevestigen dat de in
IODS-verband gemaakte afspraken en toegezegde middelen gestand gedaan
worden.
In het IODS-convenant van 2 september 2010 is een voorzieningenniveau
analoog aan dat van de A2 Leidsche Rijn overeengekomen. Ik heb beide
systemen vergeleken met het niveau van de Landelijke Tunnelstandaard en
beschouwd op relevantie voor de A4 Delft-Schiedam. In de bijlage bij deze brief
treft u deze vergelijking aan. Hieruit blijkt dat het voorzieningenniveau in beide
tunnels vergelijkbaar is, waarbij ten opzichte van de standaard de volgende
voorzieningen extra zijn:
Koppeling van filedetectie met verkeersregeling (fileverplaatsingssysteem ter
voorkoming van files in de tunnel);
Vaste meetpunten in het wegdek voor de politie.
Verder teken ik daarbij aan dat in de tunnel A2 Leidsche Rijn een aantal
voorzieningen is opgenomen, die niet in de Landelijke Tunnelstandaard zijn
opgenomen. Voor de tunnel in de A4 Delft-Schiedam leveren deze namelijk geen
toegevoegde waarde. Dit zijn:
Lineaire branddetectie; hetgeen naar het oordeel van de Openbare
Hulpdiensten geen meerwaarde oplevert voor de A4;
Een lichtlijn over de barriers in de tunnel; dit is bij de A2 nodig in verband
met de daar los van de tunnelwand geplaatste barriers, een situatie die zich
bij de A4 niet voordoet;
Een UN-detectiesysteem t.b.v. gevaarlijke stoffen; de bedoelde gevaarlijke
stoffen worden in de tunnel in de A4 (categorie C) niet vervoerd;
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De afsluitbomen voor de vluchtstrook sluiten ook de rechterrijstrook af.
Afsluitbomen voor de rijstroken worden anders onhanteerbaar;
Een trainingssysteem voor wegverkeersleiders; dit is bij de A4 niet nodig,
omdat van bestaande trainingssystemen bij de verkeerscentrale gebruik
gemaakt zal worden;
Een intercominstallatie in het middentunnelkanaal; Dit zou bij de A4 het
vluchtproces verstoren;
Een automatisch testsysteem; Bij de A4 wordt de foutendetectie geïntegreerd
in het besturingssysteem.

Rws/SDG-2012/402/122079

Hiermee staan de aan te brengen voorzieningen nu vast.
In het overleg hebben we vastgesteld dat ik, met de invoering van de Landelijke
Tunnelstandaard, verantwoordelijk ben voor het voorzieningenniveau in de
tunnel. Daarmee ben ik ook verantwoordelijk voor de restrisico's, die daaraan
mogelijk nog verbonden zijn. U blijft verantwoordelijk voor de eventuele
hulpverlening.
Ik heb u verzekerd dat het huidige tunnelontwerp resulteert in een veilige tunnel.
De tunnel zal pas worden opengesteld als de afgesproken voorzieningen zijn
gerealiseerd en getest.
In het overleg hebben we gesproken over de vluchtdeuren naar het
middentunnelkanaal, de overdruk in het middentunnelkanaal en de
spraakverstaanbaarheid. Deze voorzieningen zijn in onderlinge samenhang
bepaald, waarbij een optimum gezocht en gevonden is. Een nog hoger niveau van
een van deze voorzieningen leidt daarbij tot verslechtering bij de andere
voorzieningen. Zo gaat bijvoorbeeld verbreding van de vluchtdeuren ten koste
van de overdruk en verhoging van de overdruk gaat ten koste van de
spraakverstaanbaarheid.
Voor deze voorzieningen wordt overigens al een hogere standaard gehanteerd
dan de Europese richtlijn. De Europese richtlijn schrijft iedere 250 meter een
vluchtdeur voor, terwijl er in Nederland iedere 100 meter een vluchtdeur wordt
aangebracht.
Een belangrijke pijler van het veiligheidssysteem van de tunnel in de A4 DelftSchiedam is het fileverplaatsingssysteem. Hiermee wordt voorkomen dat een
eventuele file terugslaat tot in de tunnel of de toegang wordt geblokkeerd als er
zich een incident voordoet in de tunnel. Het systeem werkt door middel van
detectielussen in de weg en de tunnel, snelheidsregulering via de matrixborden en
zo nodig het neerlaten van een slagboom bij de tunnelingangen. Met dit systeem
wordt voorkomen dat zich grote aantallen mensen tegelijk in de tunnel bevinden.
Ook bij de tunnel bij Leidsche Rijn is dit systeem ingebouwd. Tijdens het overleg
hebben we afgesproken om de werking bij de A4-tunnel 2 jaar na openstelling,te
evalueren. Daartoe zal ik de werking monitoren, waarbij ook de situatie op het
onderliggende wegennet betrokken wordt. Zo nodig wordt, in overleg met u,
tussentijds actie ondernomen.
We hebben ook gesproken over mistdetectie in de (half)verdiepte bak.
Afgesproken is om gebruik te maken van de voorzieningen die beschikbaar zullen
zijn; registratie via camera's en indien nodig verlaging van de snelheid en/of
afkruising van rijstroken. Ook dit zal 2 jaar na openstelling worden geëvalueerd.
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Ik ga er vanuit dat we de benodigde duidelijkheid over en weer hebben om
voortvarend met de realisatie van de weg en tunnel verder te gaan, zodat de
tunnel volgens planning opengesteld kan worden voor het verkeer.

o n s kenmerk

Rws/sDG-2012/402/122079

Ik heb een identieke brief aan uw collega van Midden-Delfland gestuurd.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw.
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Voorzieningen matrix
vergelijk LTS, A2 Leidse Rijn en A4DS
A2LR

A4DS

Energievoorziening
Aansluiting op openbaar net
Aardingsinstallaties
Laagspanningsverdeelinnchting
Noodstroom (voor alle technische voorzieningen)

Voorziening/functie opgenomen
Voorziening/functie niet opgenomen
Voorziening/functie niet van toepassing
Voorziening/functie geelst
VerkeersIncidentZelfredding
Hulpafwikkeling beheersing
verlening

Tunnel

Verdiepte

Half
Opmerking
verdiepte
ligging

middels een redundante netaansluiting is de beschikbaarheid van de energievoorziening bij de A4D:
hoger dan bij toepassing van een noodstroomaggregaat. Resulteert in een hogere beschikbaarheid
dan door LTS voorgeschreven.

No-breakinstallatie
Verlichting
Tun nel verlichting
Verlichting vluchtwegen
Openbare verlichting
Pompinsta Natie
Pompinstallatie (afvoerkelders en pompen)

Ventilatieinstallaties
Tunnelventilatie

Ventilatieprotocol (procedurele maatregel)
Meting van luchtverontreiniging (tunnel)
Meting van luchtverontreiniging (verdiepte ligging)
Overdrukinstallaties
Vluchtgangventilatie

Verkeersinstallaties
Rijstrooksignalering (MTM)

Verkeerslichten
Koppeling met VRI onderliggend wegennet
Verkeersdetectie dmv SOS

toeritthv kruithuisweg
Bij A4 Delft Schiedam wordt het SOS gebied tot 600 m na de tunnel verlengd, zodat het
fileverplaatsingssysteem effectiever kan worden ingezet.

Fileverplaatsingssysteem
Hoogtedetectie
Afsluitbomen
Aparte afsluitbomen over de vluchtstrook tbv OHD

Is bij A4DS aan de noordzijde van de tunnel niet mogelijk ivm IODS maximale hoogte eis waardoor
een horizontale draaiende afsluitboom de enige oplossing is. Tevens is de rijbaan aan de noordzijde
(4 rijstroken) te breed om met 1 afsluitboom af te sluiten. Aan zuidzijde wel voorzien

Beweegbare middenbermbeveiliging
(CADO, calamiteitendoorsteek)

In verdiept ligging CADO bedienbaar vanuit VC.

DRIP:
A4 45.550 HRR
A13 61.000 HRR 2 type 1 bermDRIP's op één mast
A4 70.850 HRL
Informatiepanelen voor weggebruikers bij tunnelmond
VeVa
Vergelijk voorzieningen A2 Leidse Rijn, A4 Delft Schiedam en Landelijke Standaard Tunnels

voor A4DS nvt

Voorzieningen matrix
vergelijk LTS, A2 Leidse Rijn en A4DS
A2LR

IVoorziening/functie opgenomen
IVoorziening/functie niet opgenomen
IVoorziening/functie niet van toepassing
1 Voorziening/functie geelst
VerkeersIncidentZelfredding
Hulpafwikkeling beheerslng
verlening

Verdiepte
ligging

Opmerking
verdie

Beweegbare Barrier
Brandbluslnstallatie,
Brandblusinstallatie

voor A4DS nvt

Watersuppletie (extra) in de landtunnel

suppletie 60m3 continue voorzien.

Bluswatervoorzieningen verdiepte ligging via nabij gelegen
watergangen

Watergangen aanwezig.

Bij iedere verkeersbuisuitgang dient zich een droge blusleiding te
bevinden. De brandweer kan de droge blusleiding gebruiken om
water aan te voeren ten behoeve van het optrekken van een
waterscherm.
Hulppostkasten met noodtelefoon, draagbare brandblusapparaat 5.2
en wandcontactdoos (230V)
Extra wandcontacten dozen voor gewondennest(en)
Hulppostkasten met noodtelefoon in de (half)verdiepte ligging
2 Storzkoppelingen in Hulppost type A
hulpposten type F half en verdiepte ligging
Vors tbevei liging en verwarming
Lineaire temperatuurmeting verkeersbuis

Deze installatie volgt uit de bedrijfomstandigheden (lage temperatuur).
Is in LTR1.1 vervallen, komt te vervallen.

Watermistsysteem
Reservering voor watermistsysteem
Communicatie installatie
Video/ CCTV installatie
Camera's in (half)verdiepte ligging
Beeldvoorziening (tunnel) doorzetten naar Meidkamer
hulpverleningsdiensten
Draaibare camera's
HF installatie (communicatie in tunnel)
HF installatie (communicatie tussen tunnelbuizen)
HF installatie (communicatie vluchtgang)
C2000 in de (haff)verdiepte ligging
HF installatie, heruitzenden radio-uitzendingen
HF installatie, mededelingen doen via radio-uitzendingen
HF installatie, mededelingen in Nederlands en Engels
Intercominstallatie (noodtelefoon) in hulpposten
Intercominstallatie (noodtelefoon) in vluchtgang
Intercominstallatie (noodtelefoon) bij afsluitbomen, CaDo's en
VeVa's
Luidsprekerinstallatie in tunnelbuis
Luidsprekerinstallatie in vluchtgang
Luidsprekerinstallatie, mededelingen in Nederlands en Engels
Telefooninstallaties
Hulpdiensteninformatiepaneel (brandweerpanelen)
Dienstgebouw installaties
Luchtbehandeling; CV,
Beveiliging en bewaking
Licht- en krachtinstaliaties
Brandmeldinstallaties
Brandblussysteem in gebouwen
Gasblusinstallatie

Voorziening gaat wel opgenomen worden.

5.14
5.14

Lokale bediening en bewaking

Centrale bediening en bewaking (VMC Rhoon)

Vergelijk voorzieningen A2 Leidse Rijn, A4 Delft Schiedam en Landelijke Standaard Tunnels

Belemmerd het vluchtproces

installatie A4DS maakt mededeling in 4 verschillende talen mogelijk

I Voorziening/functie opgenomen
IVoorziening/functie niet opgenomen
IVoorziening/functie niet van toepassing

Voorzieningen matrix
vergelijk LTS, A2 Leidse Rijn en A4DS
Voorziening

LTS
versie 1.1

A2LR

A4DS

VerkeersIncidentZetfredding
Hulpverlening
1 afwikkeling beheersing

Lokale transmissie

Besturingssysteem

X

Automatische testsysteem TTI
Trainingssysteem voor wegverkeersleiders
Centrale transmissiesystemen

Diverse Installaties
Centrale deurontgrendeling
Kabeltracés, kabelgoten en ladders
Vluchtwegvoorzienininqen, -aanduiding
Registratiesysteem gevaarlijke stoffen (UN-detectie)
Geleide (oriëntatie) verlichting (lichtlijn op stepbarrier)

5.18 en 7.4

Vluchtdeuren
Vluchtpaden achter de barriers
Vluchttrappen/slijgpunten elke 400meter

5.16

Gelijke aantal rijstroken voor en in de tunnel
Tunnelbuis eenrichtinq verkeer
Tunnelbuis tweehchting verkeer
Vaste meetpunten (fotogrammetrie)
Inspectie en onderhoud in prestatiecontract

1
•

•

Verdiepte
ligging

X

X

X

X

X

X

Half
Opmerking
verdiepte
Hoging

Bij A4DS ondervanqen door voorqeschreven taaldefinities en foutdetectie
Er is in de Verkeerscentrale Rhoon reeds een traininqswerkplek voorwegverkeersleiders

1
5.17 en 7.3

Tunnel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

m

•

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

opdrachtnemer is 8 jaar verantwoordelijk voor onderhoud en wordt afgerekend op basis van
beschikbaarheid
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