Beste raadsleden,
Zoals met u afgesproken informeren wij u tweewekelijks over de laatste actualiteiten rond het
rangeeremplacement Kijfhoek. Gedurende het kerstreces is geen update verschenen.
Bijgaand ontvangt u het elfde bericht.
Incidenten
In laatste werkgroep van 2018 hebben wij aangegeven dat er nadere afspraken gemaakt zijn
over het melden van ongewone voorvallen/incidenten op Kijfhoek. In december 2018 zijn er
na de laatste update in december geen meldingen binnengekomen. Vorige week en deze
week zijn 6 meldingen binnengekomen. Een deel van de meldingen heeft betrekking op
voorvallen zonder gevaarszetting. Voor het andere deel wordt dat nog onderzocht. Voor de
inhoud wordt verwezen naar het logboek.
Logboek
Conform afspraak treft u hierbij ook het bijgewerkte logboek van de voorvallen en incidenten
aan (zie bijlage). Om ook onze inwoners heldere informatie te verschaffen, zal deze versie
van dit logboek op de gemeentelijke website worden geplaatst en ook aan onze
buurgemeenten worden gemaild.
Brief staatssecretaris
Eind december is de brief van de staatssecretaris bij de gemeenten binnengekomen, waar zij
aandacht besteedt aan de calamiteitenwegen en de bestuurlijke kopgroep Kijfhoek. Voor de
inhoud verwijzen wij naar de brief (Zie bijlage). Verder willen wij op 29 januari 2019 tijdens de
oriëntatieavond bij deze brief stilstaan.
Gesprek Werkgroep Kijfhoek en ProRail over onderzoeksresultaten
Op 10 december 2018 heeft ProRail de onderzoeksresultaten van de incidenten 15 juni en
15 juli aan de Werkgroep Kijfhoek toegelicht. Momenteel worden andere betrokken partijen
door ProRail geïnformeerd over de uitkomsten. Zodra deze gesprekken zijn afgerond worden
de onderzoeksrapporten op de ProRail website gepubliceerd. Op basis van de huidige
planning verwacht ProRail de rapporten eind januari op de website te publiceren. Via de
update wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Bijgevoegd zijn presentatie van ProRail, de
beantwoording van de aanvullende vragen gemeenteraad (van 4 juli 2018) en het schema
van het verbeterprogramma Kijfhoek van ProRail.
Gesprek kernteam en directie DB Cargo
Op 12 december 2018 heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen de
burgemeester Schrijer, wethouder Van Dongen en algemeen directeur Visser van DB Cargo.
Het was een constructief gesprek, waarbij beide partijen het belang van in gesprek zijn en
blijven onderschrijven en uitleg is gegeven over elkaar belang. Voorgesteld is dat directie
van DB Cargo het gesprek aangaat met de Werkgroep. De directie van DB Cargo stond hier
zeer positief tegenover. De afspraak zal worden ingepland.
Gesprek werkgroep Kijfhoek met CEO ProRail Pier Eringa
Op 17 december 2018 heeft de Werkgroep een constructief gesprek gevoerd met de heer
Pier Eringa van ProRail. De heer Eringa liet blijken begaan te zijn met de veiligheid rondom
]Kijfhoek. Hij constateerde ook dat het op Kijfhoek niet geheel goed zit met de veiligheid.
Daardoor is op Kijfhoek ook de heer Ivo de Graaf (integraal manager Kijfhoek) aangesteld.
Elk jaar voert ProRail interne veiligheidsaudits uit. Het doel is dat men minimaal aan 'klasse
4', met als streven om aan maximale score van 'klasse 5', voldoet binnen geheel ProRail.
Helaas is door ProRail geconstateerd dat Kijfhoek i.p.v. naar 'klasse 4' te zijn gestegen juist
is gedaald naar 'klasse 2'. Dat vindt de heer Eringa zorgwekkend.

Ook sprak de heer Eringa zich positief uit over de calamiteitenwegen, waarbij hij net als de
staatssecretaris alle partijen uitnodigde en uitdaagde mee te denken in de goede oplossing.
Kunnen wij nog inventief zijn om de 5 op te heffen sporen te verlagen zonder dat inbreuk
wordt gedaan op de veiligheidsdoelstelling.
Bestuurlijke Kopgroep Kijfhoek
Op 19 december 2018 is er een startoverleg van de Bestuurlijke Kopgroep Kijfhoek geweest.
Er zijn afspraken gemaakt over het proces. Op 9 januari is de ambtelijke stuurgroep
'Calamiteitenwegen' bij elkaar geweest om de eerder gemaakte afspraken te herijken
(conform verzoek staatssecretaris en Pier Eringa). De ambtelijke stuurgroep zal een
strategiedocument opstellen om de optimalisering van calamiteitenwegen en sanering van
rangeersporen vorm te geven. In het eerstvolgende Bestuurlijke Kopgroep Kijfhoek overleg
zal deze moeten worden vastgesteld. Daarnaast zal ook de agenda voor de komende
periode voor het dossier Kijfhoek worden opgesteld (o.a. vervolg van het onafhankelijk
onderzoek, de renovatie van het heuvelproces (incl. calamiteitenwegen) en de bijzondere
positie Kijfhoek). In de Bestuurlijke Kopgroep Kijfhoek zitten de volgende partijen:
gemeenten Zwijndrecht en Barendrecht (namens de drie andere gemeenten), ministerie
IenW, ProRail, DBCargo en Veiligheidsregio ZHZ. Via de tweewekelijkse
raadsinformatiebrief zult u op de hoogte worden gehouden.
Bezoek woordvoerders/bestuursadviseurs 4 gemeenten
Op 14 januari verwelkomt ProRail de bestuursadviseurs en woordvoerders van de vier
gemeenten op Kijfhoek. Tijdens deze sessie wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen vanuit
het integraal programma Kijfhoek en welke communicatie hierbij past. Daarbij wordt
specifieke aandacht besteed aan communicatie rond werkzaamheden, het
bewonersonderzoek dat momenteel in voorbereiding is en de dialoog met de omgeving die
ProRail voornemens is te organiseren. Gezamenlijk worden procesafspraken gemaakt hoe
we de samenwerking verder kunnen vormgeven.
Onafhankelijk onderzoek
Op dinsdag 29 januari 2019 zal de gemeenteraad in een besloten sessie door Crisislab
worden geïnterviewd omtrent het door hen uit te voeren onafhankelijk onderzoek.
Openbare oriëntatieavond
Op dinsdag 29 januari 2019 zal na afloop van het interview van Crisislab een openbare
oriëntatieavond plaatsvinden. Hierbij zal de raad door wethouder Van Dongen, namens het
college, in samenwerking met ambtelijke ondersteuning bijgepraat worden over het
afgelopen half jaar en zullen wij deels vooruitblikken.
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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