Beste raadsleden,
Zoals met u afgesproken informeren wij u tweewekelijks over de laatste actualiteiten rond het
rangeeremplacement Kijfhoek. Bijgaand ontvangt u het zevende bericht.
Last onder dwangsom (LOD)
ProRail heeft besloten geen bezwaar/beroep aan te tekenen.
Gesprek Staatssecretaris
Op 29 oktober 2018 hebben wij een gesprek gevoerd met de staatssecretaris mevrouw
Stientje van Veldhoven. De volgende onderwerpen zijn besproken:
1. Calamiteitenwegen;
Aandacht gevraagd voor besluitvorming en vooral noodzaak hiervan.
2. Ongewone voorvallen/Incidenten en opvolging daarvan;
Uitvoerig stilgestaan bij incident van 20/21 oktober en onafhankelijk onderzoek.
Afgesproken dat er bestuurlijk overleg Kijfhoek wordt opgezet. Burgemeester Schrijer
zal hiervoor het initiatief nemen richting ministerie IenW om dit in te richten. ProRail
heeft hier in overleggen met ministerie en gemeenten ook positief op gereageerd.
3. Emplacemententraject;
Burgemeester Jan van Belzen van de gemeente Barendrecht was bij het overleg en
samen met hem is nogmaals benadrukt dat voor Kijfhoek een uitzonderingspositie
wordt verlangd. Staatssecretaris heeft toegezegd hier schriftelijk op terug te komen.
Begrip voor Zwijndrecht wordt gedeeld.
Op 5 november zal hier met de werkgroep verder over gesproken worden.
Incidenten
Afgelopen twee weken zijn diverse incidenten gemeld. Hiervoor wordt in eerste instantie
verwezen naar het bijgevoegde logboek.
Voor wat betreft incident van 20/21 oktober wordt verwezen naar bijgevoegde brief van
ProRail. Deze brief bevestigt opnieuw dat onafhankelijk onderzoek naar onder andere cultuur
binnen ProRail dringend noodzakelijk is. Deze zorg is ook gedeeld met de staatssecretaris.
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
Een eerste overleg van de begeleidingscommissie heeft plaatsgevonden. Crisislab zal het
onderzoek gaan uitvoeren. De planning is strak. Op 8 november zal weer een overleg
plaatsvinden waarbij de Crisislab met ons in gesprek gaat. De eerdere vragen van de raad
worden meegenomen. Op 26 november zal een concept onderzoeksplan worden
gepresenteerd. We hopen de werkgroep te betrekken bij concept.
Bestuurlijk overleg 4 gemeenten op Kijfhoek
Op 29 oktober hebben we met de 4 gemeenten Zwijndrecht, Barendrecht, Hendrik Ido
Ambacht en Ridderkerk samen een bestuurlijk overleg met ProRail op Kijfhoek gehad.
Tijdens het werkbezoek was John Voppen (COO ProRail) ook aanwezig en nam vanuit zijn
verantwoordelijkheid en nauwe betrokkenheid deel aan het gesprek.
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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