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Nummer 
3184 

 

Onderwerp 
 Verkeerde borden langs spoor treinverkeer Alphen - Bodegraven 

 

 

 

 

Aan de leden van Provinciale Staten 

 

Toelichting vragensteller 

Aanleiding: berichtgeving in diverse media over een kennelijke fout van ProRail. 

http://studioalphen.nl/nieuws/164401/verkeerde-borden-langs-spoor-treinverkeer-

alphen-bodegraven-plat.html 

http://www.omroepwest.nl/nieuws/3157002/Treinverkeer-Alphen-Bodegraven-lag-plat-

door-foutje-met-verkeersborden 

 

1. Bent u bekend met bovenstaand bericht en klopt de berichtgeving? 

 

Antwoord 

Ja, wij zijn bekend met het bericht. ProRail bevestigt dat die dag het treinverkeer 

tijdelijk is stilgelegd door onduidelijkheid over de borden langs het spoor. Hoe die 

onduidelijkheid heeft kunnen ontstaan, en of dit had moeten leiden  tot het 

stilleggen van het treinverkeer wordt momenteel met de operationeel betrokkenen 

onderzocht.  

 

2. Heeft ProRail u hiervan op de hoogte gesteld; is er een meldingsprotocol? 

 

Antwoord 

ProRail heeft ons niet op de hoogte gesteld. Het baanvak Alphen-Bodegraven, 

maakt deel uit van het Hoofdrailnet, waarvoor de minister van Infrastructuur en 

Milieu de concessieverlener is. Het betreft hier geen baanvak waarop treinen rijden 

onder een concessie van de provincie Zuid-Holland. Een melding aan de provincie 

ligt dan ook niet voor de hand. 

Zou een dergelijk voorval op de provinciale trajecten Alphen-Gouda of de 

Merwedelingelijn hebben plaatsgevonden, zouden wij dit via de vervoerder NS of 

Arriva hebben vernomen. Zij zijn de directe klanten van ProRail. De provincie is 

opdrachtgever van de vervoerder. 
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3. Kunt u aangeven hoeveel soortgelijke incidenten en fouten ProRail de afgelopen jaren 

op het provinciale spoor heeft gemaakt? Graag per jaar rapporten. 

 

Antwoord 

Deze specifieke situatie heeft zich de afgelopen jaren niet voorgedaan op de 
trajecten Alphen-Gouda en MerwedeLingelijn. Er hebben zich wel storingen 
voorgedaan, die hebben geleid tot uitval van treinen en vertragingen voor 
reizigers. Onderstaande cijfers zijn uitgesplitst naar oorzaak hebben betrekking op 
perioden van juni t/m mei. De trajecten zijn onderling in absolute getallen niet 
goed vergelijkbaar aangezien de Merwedelingelijn een veel langer traject heeft 
dan Alphen-Gouda. Oorzaak Derden heeft betrekking op aanrijdingen, 
koperdiefstal, spoorlopers of dieren op de baan. Proces slaat op operationele 
oorzaken, zoals het uitlopen van werkzaamheden. Het incident tussen Alphen en 
Bodegraven zou in deze categorie vallen. 
 

 2014 2015 2016 

MerwedeLingelijn 99 77 71 

Derden 43 49 49 

Proces 14 5 6 

Techniek 41 19 12 

Weer 1 4 4 

Alphen – Gouda 37 27 43 

Derden 7 14 24 

Proces 2 4 1 

Techniek 23 9 8 

Weer 5 0 9 

 

ProRail classificeert de verstoringen naar hinderklassen, waarbij 1 zeer veel hinder is 

en er bij 4 weinig hinder ontstaat. Het incident tussen Alphen en Bodegraven valt in 

hinderklasse 3. Aangezien dit traject niet op de provinciale lijnen ligt is het niet in deze 

tabellen meegenomen. 

 

 2014 2015 2016 

MerwedeLingelijn 99 77 71 

Hinderklasse 1 0 0 1 

2 6 6 4 

3 51 35 31 

4 42 36 36 

Alphen – Gouda 37 27 43 

Hinderklasse 1 0 1 0 

2 10 7 13 

3 27 19 30 

4 0 0 0 

 

Het aantal storingen op de MerwedeLingelijn neemt af, met name door een afname 

van het aantal technische storingen. Op het traject Alphen-Gouda is het aantal 

storingen na een sterke afname in 2015, weer toegenomen tot een iets hoger niveau 

dan in 2014. Met name in mei 2016 waren er veel storingen (10). Ook daar neemt het 

aantal technische storingen af, terwijl de storingen als gevolg van acties van derden 

gestaag stijgt. Er doet zich een sterke stijging van het aantal spoorlopers voor. 
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4. In algemene zin: heeft u de indruk dat Prorail evenveel aandacht besteed aan en 

verantwoordelijkheid voelt voor zowel de landelijke concessiesporen als de provinciale 

concessiesporen? 

 

Antwoord 

Wij hebben geen concrete aanleiding om te veronderstellen dat ProRail minder of 

meer aandacht zou besteden aan het Hoofdrailnet in vergelijking met de 

gedecentraliseerde lijnen. 

 

5. Mogen reizigers de dupe worden van dit soort fouten waardoor het treinverkeer juist in 

de spitsuren wordt stilgelegd? 

 

Antwoord 

Na het plaatsen van nieuwe borden ontstond er op 18 mei onduidelijkheid voor 

machinist en verkeersleiding, en is besloten het treinverkeer stil te leggen omdat 

onduidelijk was of er sprake zou zijn van onveiligheid. Handelswijze en besluit 

worden intern door ProRail geëvalueerd, zodat vergelijkbare incidenten in de 

toekomst voorkomen worden.  

 

6. Moet ProRail de vervoerder en de reizigers compenseren bij dergelijke fouten? 

 

Antwoord 

De vervoervoorwaarden van NS zijn zo, dat NS de reizigers compenseert bij een 

vertraging van meer dan 30 minuten, ongeacht wat de vertraging heeft veroorzaakt. 

Getroffen reizigers kunnen bij NS hun compensatie claimen via de website of bij 

een informatiebalie. 

Voor de MerwedeLingelijn gelden de vervoervoorwaarden voor het stad- en 

streekvervoer. Voor vertraging in regionaal vervoer per trein geldt dat de reiziger bij 

een vertraging van 61 minuten of meer hetzij terugbetaling kan vorderen van zijn 

vervoerbewijs of het vervoerbewijs kan omruilen voor een zelfde reis op een ander 

moment. 

ProRail rekent het gebruik van doorgaande sporen met vervoerders af op feitelijk 

gereden kilometers. Niet rijden betekent dus niet betalen. Voor verstoringen wordt 

door ProRail aan vervoerders een compensatie gegeven als de punctualiteit lager is 

dan een vooraf bepaald percentage. Er vindt geen compensatie aan vervoerders 

plaats voor specifieke verstoringen zoals waar het bij het voorval over gaat. 
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7. En is deze fout reden voor u om -naast ProRail- ook met de staatssecretaris te 

bespreken hoe dergelijke fouten in de toekomst kunnen worden voorkomen? 

 

Antwoord 

Wij hebben, naar aanleiding van dit incident, met ProRail contact gehad over hoe 

grote verstoringen op spoor voorkomen kunnen worden. Zoals aangegeven in de 

antwoorden op vragen 1 en 5 onderzoekt ProRail de oorzaak van het incident en 

evalueert zij de afhandeling ervan, teneinde onnodige verstoringen van de 

treindienst in de toekomst te zo veel mogelijk te voorkomen. Tweemaal per jaar is 

er overleg met de staatssecretaris aan de landsdelige OV en spoortafel, waarbij 

ook de betrouwbaarheid van het netwerk door ons met regelmaat aan de orde 

wordt gesteld 

 

 

Den Haag, 21 juni 2016 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

secretaris,                                    voorzitter, 

 

drs. J.H. de Baas                         drs. J. Smit 

 

 


