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BESTEMMELING Nota aan de heer J.P. GAILLY 

ADRES 

AANTAL 

URGENTIE 

ONDERWERP 

Directeur-generaal Brussel Mobiliteit 

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Vooruitgangstraat 80/1 
1035 Brussel 

t pagina('s) - deze inbegrepen 

Leopold II tunnel 

Hierbij maak ikU het document in bijlage over: 

o ter informatie; 
IZI voor gevolg; 
o voor onderzoek en advies; ~~ŒI 

00 0012 015 0611 008 9 5S 

Gelieve: 

o mij te informeren over het gevolg dat hier aan gegeven wordt; 
o mij een kopij van uw antwoord te bezorgen; 
IZI mij uw antwoord op onderstaande vragen en opmerkingen te laten geworden 
Dmij uw voorstellen en eventuele opmerkingen te laten geworden; 

+ elektronische versie in WORD aan dstrobbe@gov.brussels met in cc wnotelaers@gov.brussels i 
cvereecken@gov~brussels tegen uiterlijk 24 augustus 2015. 
Gelieve ons referentienummer van de groene nota te willen vermelden in alle correspondentie! 

Opmerkingen: 

Beste Mijnheer Gailly, 

Omwille van het laattijdig aanleveren van informatie door de studiebureaus, en het feit dat deze 
informatie nog steeds niet stabiel genoeg was om te verdelen, laat staan goedgekeurd te worden 
door Brussel Mobilteit, heb ik in overleg met de Minister beslist het punt "renovatie Leopold II 
tunnel" te verdagen naar begin september. ' 

Graag verzoek ik u mij informatie aan te leveren wat betreft Leopold II tegen ten laatste 24 
augustus. 



Deze nota dient om de nota aan de regering, die ondertussen werd opgesteld door het kabinet, 
verder aan te vullen. De meeste informatie is wel beschikbaar, maar in verschillende vormen, en 
vaak niet nagekeken door de verschillende directies van BM. Ik denk dat het opportuun is deze 
informatie te verzamelen en te analyseren, alvorens het kabinet beslissingen neemt omtrent dit 
dossier. 

Gelieve rekening te houden met volgende verzoeken van het kabinet (de meeste punten zijn 
normaal gezien al in orde): 

• Alle documenten moeten dezelfde hypotheses, studieresultaten, ... gebruiken, bevatten en 
deze dienen intern door de DGE, DB en DeB gevalideerd te worden. 

• Wat is de status van de actiepunten korte en lange termijn zoals gepresenteerd op de goed 
gekeurde nota aan de Regering? Kan er per actiepunt een korte stand van zaken gegeven 
worden, en een update van de timing? 

• De vraag/antwoorden die werden voorbereid moeten gefinaliseerd worden (ook mbt lay 
out) en door de verschillende betrokken directies van BM gevalideerd worden. Vincent Thi 
bert en Annabel Monneaux hebben toegang tot deze bestanden. Er dient bekeken te wor 
den als alle vragen (de lijst 'van Dimitri' en de lijst 'van kabinet Vervaart') nu beantwoord 
zijn. Vincent Thibert heeft hier al een goede aanzet gegeven en de meeste informatie is al 
aangeleverd. 

• Er dient een korte nota opgeleverd te worden door een extern bureau over de haalbaarheid 
en het praktisch omwisselen van het mobiliteitsscenario 6, rekening houdend met adviezen 
van politie. 

• Er dient een analyse te gebeuren van de verliestijden die uit de modellen rollen bij de ver 
schillende analyses. Deze (externe) analyses dienen ook nagekeken te worden op fouten of 
onnauwkeurigheden. Er dient een analyse te gebeuren met betrekking tot de gemiddelde 
verliesuren per fase per scenario, en er dient uitgelegd te worden welke analyse de meest 
interessante is om een beleidskeuze. 

• Kan de studie "Evaluation sommaire du nombre de passages de véhicules affectés par les 
différents scénarios de fermeture du tunnel pour travaux" bestudeerd worden: in welke 
mate kan het studieresultaat bijdragen tot het kiezen van het beste scenario? 

• Er dienen (officiële) adviezen ingewonnen te worden over deze studieresultaten (na analyse 
etc) bij brandweer, politie, commissie werven. Adviezen werden ondertussen alantvangen 
door Brecht, maar nog niet via brief, en nog niet up-ta-date naar aanleiding van de nieuwe 
studieresultaten. 

• Er dient eveneens een nota opgesteld te worden over de financiële oplossing. Deze nota 
dient rekening te houden met de financiële inschattingen, per scenario, rekening houdend 
met voorafgaande opmerkingen van het kabinet hierover. 

Op basis van deze adviezen dient een samenvattend advies van Brussel Mobiliteit overgemaakt te 
worden. 


