Beste raadsleden,
Zoals met u afgesproken informeren wij u tweewekelijks over de laatste actualiteiten rond het
rangeeremplacement Kijfhoek. Bijgaand ontvangt u het vierde bericht.
Incidenten en logboek
Na ons vorige bericht op donderdag 20 september 2018 hebben zich 4 incidenten of
ongewone voorvallen op het rangeerterrein voorgedaan. Van een incident is geen melding
gedaan bij de meldkamer DCMR. Hierover volgt overleg. De Last onder dwangsom was op
dit moment nog niet verstuurd en nog niet in werking. 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.
Categorisering
Van de zijde van uw raad is ook de vraag gesteld of het mogelijk is om de incidenten en
voorvallen te "categoriseren". Wij merken dat – om tot een categorisering te komen – de
nodige vragen door deskundigen beantwoord moeten worden. Enerzijds moet de
categorisering recht doen aan de feiten. Anderzijds moet een accuraat beeld worden
geschetst van de effecten op onze inwoners. Hierover gaan wij met de werkgroep Kijfhoek
over in gesprek.
Onafhankelijk onderzoek.
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) hebben overleg met ProRail gehad over
het onafhankelijk onderzoek. Uit de bespreking van het eerste concept is gezamenlijk
vastgesteld dat het voorstel verbreding en verdieping behoeft. ProRail heeft een aangepast
voorstel aan ons voorgelegd. Hierover zal de heer De Graaf (ProRail) aanstaande maandag
8 oktober (werkgroep) meer over kunnen toelichten. Wij constateren dat de scope van het
onderzoek helder genoeg is. Een onafhankelijk onderzoeker formuleert nu de
onderzoeksvragen Wel zullen wij ProRail adviseren een duidelijkere planning te geven over
het vervolg van het proces.
Bestuurlijk overleg
Vrijdag 28 september heeft er een gesprek plaatsgevonden met de gemeenten Barendrecht,
Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk. In de overleggen hebben we stilgestaan bij de
ongewone voorvallen en incidenten en de stappen die inmiddels gezet zijn. Het volgende
overleg (29 oktober) zal naast de burgemeesters in aanwezigheid van portefeuillehouders
Veiligheid/Wabo van de gemeenten op rangeeremplacement Kijfhoek plaatsvinden. Het
gesprek zal met ProRail zijn.
Bevoegdheden
14 dagen geleden hebben wij gemeld dat wij hoopten u op korte termijn meer te kunnen
berichten over de precieze bevoegdheden op en rond rangeeremplacement Kijfhoek. Op dit
moment wordt de laatste hand hieraan gelegd. We hopen dat eerstvolgende werkgroep
overleg te kunnen agenderen.
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