Beste raadsleden,
Zoals met u afgesproken informeren wij u tweewekelijks over de laatste actualiteiten rond het
rangeeremplacement Kijfhoek. Bijgaand ontvangt u het achtste bericht.
Wij hebben het proces iets bijgesteld. Wij hebben elke maandag kernteam en daarin willen
wij de update en logboek vaststellen. Wij zullen daarna in de middag de stukken versturen
(per mail) richting de griffie. Hierdoor kunnen wij de ambtelijke organisatie enigszins
administratief ontlasten; wij hopen dat u dit geen probleem vindt.
Incidenten
Afgelopen twee weken zijn meldingen van onvolkomenheden binnengekomen. ProRail
neemt daarbij haar verantwoordelijkheid en meldt consequent deze onvolkomenheden. Dat
betekent ook dat ProRail marginale afwijkingen van de bedrijfsvoering meldt. Voor inhoud
wordt verwezen naar het bijgevoegde logboek. Met ProRail zijn we in gesprek over de
mogelijkheden om marginale afwijkingen te verzamelen en op regelmatige basis "gebundeld"
te melden.
Logboek
Conform afspraak het bijgewerkte logboek van de voorvallen en incidenten (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.
Onafhankelijk onderzoek.
Op 8 november heeft de begeleidingsgroep een overleg gehad de Crisislab over het op te
stellen concept onderzoeksvoorstel. Deze is op 14 november verstuurd aan de
begeleidingsgroep. Vanuit ons zal hierover met de raadswerkgroep Kijfhoek worden
afgestemd.
Emplacementenproject
Naar aanleiding van het gesprek met de Staatssecretaris, wordt op 16 november met het
ministerie I&W overlegd over de bijzondere positie van Kijfhoek in relatie tot het landelijke
emplacementenproject. Daarnaast zal een bestuurlijke topoverleg worden opgericht om de
komende 3-4 jaar over het dossier Kijfhoek in gesprek te zijn.
Boete
Op 8 november 2018 heeft de rechtbank Rotterdam ProRail veroordeeld tot een boete van
30.000 euro. De rechter verwijt ProRail dat zij in het verleden niet intensief genoeg heeft
gecontroleerd of vervoerders hun wagenladingen op treinemplacementen in Nederland
(waaronder Kijfhoek) hebben geregistreerd. Inmiddels heeft ProRail de registratie verbeterd.
Het vonnis richt zich niet alleen op Kijfhoek, desalniettemin willen we u wel informeren over
het vonnis.
Communicatie
Via de gemeentelijke website www.zwijndrecht.nl/kijfhoek informeren wij inwoners en andere
betrokkenen over de ontwikkelingen rondom rangeerterrein Kijfhoek.

Nieuwsbrief ProRail
Via ProRail willen wij u nogmaals wijzen op het feit dat er een serie omtrent
Spoorgoederenvervoer wordt aangekondigd. Aanmelden kan via
https://www.prorail.nl/prorail-nieuwsbrief.
In deze update ook de link naar de eerste twee filmpjes:
Intro John Voppen: https://vimeo.com/bigshots/review/297343723/b14bf80571
Aflevering 1: Wagonverladingen: https://vimeo.com/bigshots/review/297343809/cd1071b6c1
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