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 6 september 2018 hebben zich geen incidenten of
ongewone voorvallen op het rangeerterrein voorgedaan. We hebben wel een melding over
druppellekkage gehad, maar dat bleek bij nader onderzoek geen druppellekkage te zijn. Om
u een overzicht te geven, hebben wij de voorvallen en incidenten van de afgelopen periode
in een logboek weergegeven (zie bijlage). Om ook onze inwoners open en heldere informatie
te verschaffen, zal een publieksversie van dit logboek op de gemeentelijke website worden
geplaatst.
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. Dit vergt enige tijd.
Onafhankelijk onderzoek.
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VR ZHZ), Inspectie Leefomgeving en Transport en de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) hebben een eerste 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 zal hiertoe met een
aangepast voorstel komen. In dit voorstel zal een integraal doel van het onderzoek worden
geformuleerd. Dit willen wij bespreken met de Werkgroep Kijfhoek en hiervoor zal een
overleg worden ingepland. Op basis van dat integrale doel zal een externe, onafhankelijke
onderzoeker onderzoeksvragen formuleren.
Tweede Kamervragen/Provinciale Statenvragen
Door de CDA-fractie in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het rangeeremplacement
Kijfhoek. In de meegezonden brief kunt u lezen om welke vragen het gaat en wat het
antwoord is van de Staatssecretaris.
Door de PVV-fractie zijn aan de Commissaris van Koning vragen gesteld. In de
meegezonden brief kunt de beantwoording van de vragen tot u nemen.
Bestuurlijk overleg
Wij kunnen u inmiddels melden dat – naast de bilaterale contacten – eind september en
oktober bestuurlijke overleggen plaatsvinden met de burgemeesters en ambtelijk
vertegenwoordigers van de gemeenten Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk. In
de overleggen, waar ook de VR ZHZ en OZHZ bij aanwezig zijn, zullen we stilstaan bij de
ongewone voorvallen en incidenten en de stappen die inmiddels gemaakt zijn. Ook is het de
bedoeling dat collegeleden van de hiervoor genoemde gemeenten een bezoek aan het
rangeeremplacement gaan brengen.
Bevoegdheden
Wij hopen u op korte termijn meer te kunnen berichten over de precieze bevoegdheden op
en rond rangeeremplacement Kijfhoek.
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