
Barendrecht, 1 juli 2021.

Betreft: Schriftelijke vragen talud spoortunnel

Geacht college,

In oktober vorig jaar heeft Echt voor Barendrecht schriftelijke vervolgvragen gesteld over de hekken 
die zijn geplaatst aan de voet en aan de top van het talud van de spoortunnel. Inwoners van de 
Stationsweg kijken nog altijd tegen de hekken aan; de situatie lijkt na ruim een jaar nog onveranderd, 
hoewel eerder dit jaar wel werkzaamheden aan het talud zijn uitgevoerd. De verwachting was dat er in
juni meer informatie zou komen, maar Echt voor Barendrecht heeft deze informatie niet ontvangen. 
Omtrent deze situatie heeft onze fractie de volgende schriftelijke vervolgvragen: 

1. Is er nu inmiddels een oorzaak van het probleem gevonden? En een oplossing van dit 
probleem? 

2. Wanneer kunnen de hekken nu eindelijk worden weggehaald?

In uw antwoordbrief (kenmerk 162720/1) gaf u als reactie op onze vorige vragen het volgende aan: 
“Volgens de planning van ProRail ligt er einde tweede kwartaal 2021 een gemeenschappelijk akkoord 
en een plan van aanpak.”

3. Is dit gemeenschappelijk akkoord en dit plan van aanpak er nu? Zo ja, graag ontvangen we 
hiervan de documentatie. Zo nee, waarom is er wederom sprake van vertraging?

4. In uw antwoordbrief gaf u aan dat u de doorlooptijd onacceptabel lang vindt. Is dit proces nu 
door inzet van de gemeente versneld? Zo nee, waarom niet?

5. Heeft u zich als gemeente proactief ingezet om de doorlooptijd te verkorten? Zo ja, waar blijkt 
dat uit? Onze indruk is dat de gemeente een afwachtende houding aanneemt en dat er geen 
schot in de zaak zit.

6. ProRail geeft op haar website en in de bewonersbrief van 5 januari jl. aan dat er 
inspraakmogelijkheden voor omwonenden zullen komen. Kunt u aangeven hoe dit 
participatietraject zal gaan lopen, wanneer dit start en hoe de input van bewoners wordt 
meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,
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Dick Heijboer, fractiesecretaris. 

Woordvoerder op dit onderwerp is Jonathan Vrijman
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