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Onderwerp gevaarlijke situaties bij storing aan het spoor 
  

 

Geachte heer Simons, 

 

Op 20 december 2017 ontvingen wij uw brief over de storing op het spoor van 19 december 

2017 en de daaropvolgende gevaarlijke situaties. U heeft vragen over de procedures en 

verantwoordelijkheden die horen bij een dergelijke storing. 

 

Naar aanleiding van de storing hebben burgemeester Hans Janssen en wethouder Sjef 

Verhoeven op 3 januari 2018 overleg gehad met de regiodirecteur van ProRail. In het gesprek 

kwam naar voren gekomen dat het in eerste instantie onduidelijk was wat de storing had 

veroorzaakt. Dit was de reden waarom de storing lang duurde. De oorzaak bleek uiteindelijk een 

kapot getrokken kabel te zijn hetgeen door derden was veroorzaakt. 

 

1. Wie zou de regie moeten hebben bij stroringen op het spoor? 

De regie ligt in eerste instantie bij ProRail. De procedure bij ProRail bij zulke storingen is 

alsvolgt:  

- De machinisten die op dat traject rijden krijgen een zogenoemde aanwijzing. Dit houdt in 

dat de machinisten de overwegen claxonnerend en met lage snelheid +/- 5km/u moet 

naderen. 

- De politie wordt geïnformeerd over de storing. Deze melding wordt gedaan omdat de 

wegbeheerder en de politie verantwoordelijk zijn voor veiligheid op de openbare weg. De 

politie benadert de wegbeheerder. 

Na een korte evaluatie hebben we de conclusie getrokken dat er met betrekking tot het 

tweede punt verbeteringen nodig zijn. We hebben daarom met ProRail afgesproken hoe 

we in het vervolg rechtstreeks contact met elkaar zullen hebben.  

 

2. Is er in dit soort situaties een draaiboek? 

Nee, er is wel sprake van een verantwoordelijkheidsverdeling zoals hierboven 

omschreven. Op dit moment worden de afspraken aangescherpt over hoe we 

binnen onze organisatie dienen te handelen en te communiceren bij een dergelijke 

storing van langdurige aard. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college 

 

 

 

Ineke Depmann Hans Janssen 

secretaris burgemeester 



 


