Provinciale Staten
Vragen van het statenlid R. van Tilborg (SP) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 451.

V1.2

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle- Antwoorden van gedeputeerde staten:
ment van orde inzake Kwart Zeeuws spoornet in slechte staat
(ingekomen 29-05-2014)
1.

Is het college op de hoogte van de inspectie van de ILT waar deze conclusie
uit voort gekomen is? Zo nee, waarom
niet?

1.

Ja. De in het PZC-artikel genoemde inspecties zijn door de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT) voor twee rapporten gebruikt.
Naar aanleiding van het eerdere rapport
heeft GroenLinks hier al vragen over gesteld,
die op 1 april jl. door ons zijn beantwoord.

2.

Deelt het college de zorgen van de SP
over deze conclusie?

2.

Wij hebben gelezen dat de toezichthouder
geen situaties met acuut gevaar heeft geconstateerd, maar ProRail wel heeft gewezen op
noodzakelijke verbeteringen voor het onderhoud aan het spoor in Zeeland. De constateringen schetsen op een aantal fronten geen
positief beeld, maar laten wel zien dat er serieus toezicht wordt gehouden door de ILT.

3.

Indien het antwoord ‘ja’ is op vraag 2; Is
het college bereid om deze zorgen zo
snel mogelijk over te brengen aan de
staatssecretaris en of minister van Infrastructuur en Milieu en aan te dringen op
(zeer) spoedige verbetering van de huidige situatie? Zo nee, waarom niet?

3.

Nee. De staatssecretaris heeft reeds in een
brief aan de Tweede Kamer aangegeven op
welke manier invulling wordt gegeven aan de
aanbevelingen van de ILT.

4.

Is het college bereid om in kaart te (la4.
ten) brengen welke delen in het
Zeeuwse spoornet in slechte staat verkeert. Of als het inspectierapport van de
ILT hier voldoende informatie over geeft
dit op te vragen en deze informatie te delen met Provinciale Staten? Zo nee,
waarom niet?

Toezichthouder (ILT), opdrachtgever (staatssecretaris) en overheidsbedrijf (ProRail) hebben de situatie in kaart en hebben dit opgepakt. Het is derhalve van weinig toegevoegde
waarde om als provincie, zonder expertise,
taken en bevoegdheden in deze, hier een rol
in te nemen. De onderzoeken en reacties van
de staatssecretaris zijn openbaar beschikbaar via de website van de ILT en het Ministerie van I&M.
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