
 
 
 aan Gedeputeerde Staten  

 

Vraag 

FZ/alg  

Nummer 
3154 
 
Onderwerp 
Veiligheid treinen en spoorwegovergangen in Provinciale 
concessiegebieden 
 
Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat de leden van 
Provinciale Staten R. van Aelst (SP), P.V.F.L. Breitbarth (D66), 
M. Cetin (CDA) en R.F. Weide (VVD), d.d. 14 maart 2016, bij mij de 
volgende vragen hebben ingediend: 

 

 
Toelichting 
Dit weekend bereikten ons verschillende berichten over de veiligheid van een bepaald 
treintype en overwegen. Het onderzoek waar naar verwezen wordt in de verschillende 
berichten, gaat over de onveiligheid van een treintype waar onder andere Arriva mee 
rijdt en waar het laatste jaar verschillende ongelukken met dodelijke afloop mee 
geweest zijn. Gealarmeerd door de onveilige situatie voor het personeel, vraagt 
Machinistenbond VVMC om onderzoek en maatregelen. Het gaat om het treintype dat 
onlangs bij Dalfsen bij een ernstig ongeval met dodelijke afloop betrokken was. In 
Nederland rijden inmiddels ruim honderd treinen van dit type rond en er komen snel 
zeventig bij, zo bericht de Stentor.  
Bron: http://www.destentor.nl/algemeen/binnenland/bond-wil-onderzoek-naar-onveilig-
treintype-na-dalfsen-1.5815474 
 

1. Bent u op de hoogte van de genoemde onrust en het genoemde onderzoek?  
 

2. Deelt u onze zorgen over de mogelijke onveiligheid van personeel en reizigers?  
 

3. Rijdt het treintype van Stadler dat bestempeld wordt als onveilig ook in Provinciale 
concessiegebieden? Zo nee, is de verwachting dat het type op korte termijn wel in 
deze gebieden zal rijden? 
 

4. Zo ja, is er overleg tussen GS, vervoerder, spoorbeheerder en vakbond over de 
mogelijke onveiligheid en gewenste maatregelen?  
 
Een deel van het probleem ligt in het gewicht van de treinen waardoor ze niet altijd 
gedetecteerd worden door detectiesystemen.  
 

5. Bij wie van de betrokken partijen ligt de plicht en verantwoordelijkheid om extra 
veiligheidsmaatregelen te nemen?  
 

6. Zijn de huidige (landelijke) regels toereikend om deze onveilige situatie te verhelpen? 
Zo nee, bent u bereid om bij het bevoegd gezag te pleiten voor toereikende regels? 



 

Pagina 2/2 7. Kan de provincie zelf aanvullende regels opstellen om de veiligheid van de concessies 
onder provinciaal beheer te waarborgen? 
 
 
 
Den Haag, 14 maart 2016 
 
De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 
 
drs. J. Smit 
 
 

 


