
    

 

Schriftelijke vragen 

 

 
Groningen, 14 augustus 2018 

 

Statenvragen van de Partij voor het Noorden Statenfractie aan het College van Gedeputeerde 

Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde. 

 

Geacht College, 
 
De Partij voor het Noorden heeft opnieuw kennisgenomen van een dodelijk ongeval bij een 
onbewaakte spoorwegovergang, dit keer bij Scheemda. In november 2015 heeft de Partij voor het 
Noorden al eerder schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over deze 
problematiek in onze provincie. Ook het College gaf aan onze zorgen te delen. Bovendien maakt de 
problematiek deel uit van het Collegeprogramma, schreef u destijds. Nu bijna 3 jaar later moeten 

wij constateren dat er nog steeds ongevallen plaatsvinden in de provincie bij onbewaakte 
spoorwegovergangen. ProRail belooft al 3 jaar oplossingen voor wat betreft de beveiliging van 
onbewaakte spoorwegovergangen in onze provincie. 
 

1) Kan het College van Gedeputeerde Staten de laatste stand van zaken aangeven voor wat 
betreft de voortgang van het beveiligen van onbewaakte spoorwegovergangen in onze 
provincie? Graag een toelichting van het College van Gedeputeerde Staten. 
 

2) Welke obstakels ervaart het College van Gedeputeerde Staten teneinde onbewaakte 
spoorwegovergangen versneld te beveiligen via ProRail? Graag een toelichting van het 
College van het Gedeputeerde Staten 

  
 

3) Is het College van Gedeputeerde Staten tevreden over de voortgang van de beveiliging van 
onbewaakte spoorwegovergangen in onze Provincie? Graag een toelichting van het College 
van Gedeputeerde Staten. 

 
4) Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven of er sprake is van falen door ProRail 

aangaande de beveiliging van onbewaakte spoorwegovergangen in onze Provincie? Of is er 

sprake van bureaucratie die de voortgang belemmerd van de kant van ProRail? Wat 
verwacht ProRail precies van de Provincie Groningen, aangaande de verbetering van de 
beveiliging van onbewaakte spoorwegovergangen? Graag een toelichting van het College 
van Gedeputeerde Staten. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 

Be Zwiers 
Namens de Statenfractie van de Partij voor het Noorden 

 


