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 twaalfde 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 januari 2019 zijn er
enkele meldingen binnengekomen. Een deel van de meldingen heeft betrekking op
voorvallen zonder gevaarszetting. We constateren dat er enkele meldingen zijn waarvan wij
nog geen terugkoppeling hebben gehad omtrent de gevaarszetting. ProRail is hierop
geattendeerd. Volgende update zal hierover duidelijkheid worden gegeven.
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.
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 begeleidingsgroep
'Calamiteitenwegen' bij elkaar geweest om de eerder gemaakte afspraken te herijken
(conform verzoek staatssecretaris en Pier Eringa). De begeleidingsgroep heeft een eerste
overleg gehad over het op te stellen strategiedocument om de optimalisering van
calamiteitenwegen en sanering van rangeersporen vorm te geven. Dit overleg vond plaats
met ProRail, VRZHZ, ministerie IenW, DB Cargo en gemeente. Geconstateerd is dat dit
overleg constructief is geweest.
In februari 2019 komt de Bestuurlijke Kopgroep Kijfhoek weer bijeen.
Bezoek woordvoerders/bestuursadviseurs 4 gemeenten
Op 14 januari zijn de bestuursadviseurs en woordvoerders van de vier gemeenten op
Kijfhoek geweest. Zij zijn bijgepraat bij de ontwikkelingen vanuit het integraal programma
Kijfhoek. Er zijn afspraken gemaakt dat de communicatie met elkaar wordt afgestemd (net
als dat update ne logboek wordt gedeeld met de 3 gemeenten). Daarnaast is afgesproken
dat men een per kwartaal een contactmoment zal worden georganiseerd tussen de
woordvoerders.
Onafhankelijk onderzoek
Op dinsdag 29 januari 2019 zal de gemeenteraad in een besloten sessie door Stichting
Crisislab worden geïnterviewd omtrent het door hen uit te voeren onafhankelijk onderzoek.
Openbare oriëntatieavond
Op dinsdag 29 januari 2019 zal voordat het interview van Stichting Crisislab plaatsvindt 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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