Beste raadsleden,
Met u was afgesproken dat wij u tweewekelijks informeren over de laatste actualiteiten rond
het rangeeremplacement Kijfhoek.
Bijgaand ontvangt u het achttiende bericht.
Meldingen/Ongewone voorvallen; Logboek
Er zijn een enkele meldingen van ongewone voorvallen binnengekomen. Zie hiervoor de
bijlage.
Conform afspraak treft u hierbij het bijgewerkte logboek van de ongewone voorvallen aan.
Om onze inwoners transparant te informeren, zal deze versie van dit logboek ook op de
gemeentelijke website worden geplaatst en ook aan onze buurgemeenten worden gemaild.
Druppellekkages.
De Omgevingsdienst heeft op verzoek een brief ontvangen omtrent de druppellekkages. Dit
mede n.a.v. toename van het aantal druppellekkages in het voorjaar.
Wij zien dat ProRail in de richting van de vervoerders de kwestie rondom het gestegen
aantal druppellekkages serieus heeft opgepakt. Daar zijn we blij mee, en vinden we ook
terecht. We moeten ook constateren dat de keten van verschillende bedrijven die betrokken
zijn bij het ontstaan van zo’n lekkage en het achterhalen van de eenduidige oorzaak en
beheersingsmaatregelen niet eenvoudig maakt. Voor de precieze reactie verwijzen wij u naar
de brief die u als bijlage treft.
DBCargo
Aanstaande maandag 20 mei zal de directeur DBCargo Nederland de heer W. Visser met de
raadswerkgroep in gesprek gaan. In de volgende update zullen hierover verslag doen.
Crisislab/ProRail
De gemeenteraad is voor woensdag 22 mei uitgenodigd om in beslotenheid een
terugkoppeling te krijgen over het concept-onderzoeksrapport van het onafhankelijk
onderzoek. Crisislab zal het concept-rapport toelichten en met de gemeenteraad in gesprek
gaan over dit concept-rapport. ProRail zal tijdens deze avond ook haar visie geven op het
concept-rapport.
Na deze avond zal Crisislab het rapport definitief maken en aanbieden aan de directie van
ProRail. Daarna zal, naar verwachting 13 of 14 juni 2019, via ProRail de staatssecretaris
mevr. Van Veldhoven het rapport van Crisislab aanbieden aan de Tweede Kamer. Wij
informeren u hierover dezelfde dag door middel van een raadsinformatiebrief. Dan is het
onderzoeksrapport openbaar.
Op 20 juni zal dit onderzoeksrapport in het Algemeen Overleg Spoor van de Tweede Kamer
op de agenda staan. Na 20 juni zullen wij hierover verslag uitbrengen.
Calamiteitenwegen
Op 12 juni zal de Bestuurlijke Kopgroep, in aanwezigheid van de staatssecretaris mevr. Van
Veldhoven, het rapport over de aanleg van calamiteitenwegen besproken worden.
Ook dit rapport zal aan de Tweede Kamer worden aangeboden en op 20 juni op de agenda
staan. Ook wanneer dit wordt aangeboden zullen wij u inlichten door middel van een
raadsinformatiebrief.
Communicatie
Via de gemeentelijke website www.zwijndrecht.nl/kijfhoek informeren wij inwoners en andere
betrokkenen over de ontwikkelingen rondom rangeerterrein Kijfhoek.
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