Beste raadsleden,
Zoals met u afgesproken informeren wij u twee wekelijks over de laatste actualiteiten rond
het rangeeremplacement Kijfhoek.
Voor ons staat de zorg voor de veiligheid van de leefomgeving van onze inwoners centraal.
De afgelopen weken hebben er constructieve gesprekken plaatsgevonden met onze
adviserende partners de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ) en de Veiligheidsregio
Zuid Holland Zuid (VRZHZ). Over de zorgvuldige advisering van onze partners zijn wij zeer
te spreken. Door ProRail zijn er verbetervoorstellen gedaan voor het reguliere proces. Deze
verbetervoorstellen zijn getoetst door zowel de Inspectie Leefomgeving en Transport, de
OZHZ en de VRHZ. De voorstellen zijn door onze adviserende partners positief beoordeeld.
Ongewone voorvallen
• Vrijdagavond 26 juli is het heuvelproces korte tijd onderbroken. Het betrof een
melding van oververhitting in een relaishuis, na afloop bleek het te gaan om een
kapotte temperatuursensor. In totaal heeft het heuvelproces 2 uur stilgelegen. Rond
21:00 is het heuvelen weer gestart. De onderbreking is gemeld bij de gemeente,
omgevingsdienst en veiligheidsregio.
• Zondag 29 juli werd aan het eind van de ochtend op Kijfhoek een "lijmlucht"
waargenomen. Dit leidde tot het vermoeden dat sprake zou kunnen zijn van een
druppellekkage. ProRail heeft daarom de procedure voor een druppellekkage gestart.
Dat betekent onder andere dat bedrijfsbrandweer en de incidentbestrijdingsdienst van
ProRail ter plaatse gaan kijken. Er is geen druppellekkage geconstateerd. Gemeente,
omgevingsdienst en veiligheidsregio zijn geïnformeerd. De Officier van Dienst van de
veiligheidsregio is ter plaatse geweest en heeft besloten dat een "uitruk" door de
brandweer/veiligheidsregio niet nodig was.
• Op woensdag 1 augustus was er – opnieuw – een mogelijke druppellekkage. Omdat
het misschien om de stof ammoniak bleek te gaan, is direct bij de alarmering
brandweer Zwijndrecht ook meegenomen. Gelukkig bleek snel, dat het niet om een
lekkage, maar om condensvorming ging. Er is door ProRail een melding gedaan bij
de overheidsdiensten.
Twitter
• Handig om te weten: De incidentbestrijding van ProRail hanteert een twitteraccount:
https://twitter.com/hashtag/incidentenbestrijding Aan de hand van dit account kunt u
het optreden rond incidenten volgen.
Feitenrapportages
•

Bijgaand ontvangt u de meest recente feitenrapportages. Deze rapportages bevatten
bevindingen die bij een eerste onderzoek van een incident zijn geconstateerd.
Inzichten kunnen wijzigen in een nader op te stellen onderzoeksrapport. De
rapportages vragen op sommige onderdelen om nadere toelichting en duiding. Ik
verzoek u daarom om de rapportages niet verder te verspreiden.

Onafhankelijk onderzoek
•

ProRail heeft de concept-onderzoeksvraag opgesteld en gedeeld met de gemeente,
Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. Genoemde partijen voeren hier op korte
termijn een overleg over, waarbij onder andere de borging van de onafhankelijkheid

van het onderzoek aandacht krijgt. Wij zullen u blijvend informeren over de resultaten
van het onderzoek.
Alarmering
•

Tot voorkort leidden mogelijke druppellekkages tot massaal uitrukken. Vaak bleek
deze ‘massale’ aanpak niet nodig, bijvoorbeeld omdat bij een nadere verkenning
geen lekkage gaande was, maar het vermoeden bleek te zijn gebaseerd op
condensvorming. ProRails incidentenbestrijding, bedrijfsbrandweer en
overheidsbrandweer willen daarom op een passende wijze uitrukken bij vermoede
druppellekkages. Door een ‘groene’ en ‘rode’ knop-alarmering, wordt de omvang van
de incidentbestrijding aangepast op de ernst van de druppellekkage. Daarmee
ontstaat ook minder overlast bij de omgeving en vertraging voor het andere
spoorverkeer.

Onderhoudswerkzaamheden Kijfhoek
•

In overleg met ons heeft ProRail na de laatste incidenten medio juli besloten
werkzaamheden - met uitzondering van inspecties, schouw en
storingswerkzaamheden- stil te leggen. Deze maatregel is nog steeds van kracht.
ProRail streeft ernaar alle werkzaamheden in overleg met de IL&T, Omgevingsdienst
en Veiligheidsregio beheerst te hervatten.

Werkzaamheden buiten Kijfhoek
•

In het weekend van 8 t/m 10 september laat ProRail de voegovergangen van het
viaduct Munnikensteeg vervangen. Deze werkzaamheden vinden plaats op het
viaduct; het wegverkeer dient deze periode gebruik te maken van een
omleidingsroute. Er wordt niet gewerkt op emplacement Kijfhoek. De werkzaamheden
zijn aangekondigd in het Stadsnieuws en de Ondernemersnieuwsbrief van de
gemeente. Omdat de Munnikensteeg een aan- en afvoerroute is naar en van
industrieterrein Groote Lindt, zijn bedrijven en transporteurs per brief geïnformeerd.

Voor dit moment hopen wij u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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