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Schriftelijke vragen over de voortgang van de beveiliging van 
onbewaakte spoorwegovergangen 

Geachte heer Zwiers, 

Hierbij ontvangt u onze antwoorden op uw schriftelijke vragen over de beveiliging van onbewaakte overwegen 
zoals gesteld in uw brief van 14 augustus 2018 (ontvangen 21 augustus 2018). 

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 Coilege van Gedeputeerde Staten. 

Antwoord: 
Wij betreuren het zeer dat er recent weer een ongeval heeft plaatsgevonden op een niet beveiligde overweg. 
Daarmee wordt de noodzaak om werk te maken van de onbeveiligde overwegen helaas wederom 
onderschreven. In de provincie Groningen zijn er nog 72 onbeveiligde overwegen; 27 daarvan hebben een 
openbaar karakter. Deze overwegen liggen op gemeentelijke wegen of op particulier terrein; op provinciale 
wegen komen geen onbeveiligde overwegen voor. De provincie heeft daarmee geen primaire 
verantwoordelijkheid voor deze onbeveiligde overwegen. De verantwoordelijke en belanghebbende partijen in 
deze zijn ProRail, de gemeenten en in geval van particuliere overwegen, de betreffende rechthebbenden. 
Overwegveiligheid speelt uiteraard wel een rol bij onze spoorprojecten. Bij elk project bekijken wij samen met 
ProRail wat de effecten zijn op de overwegveiligheid en worden indien noodzakelijk maatregelen opgesteld. 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft eind 2016 binnen het NABO-programma middelen ter 
beschikking gesteld voor de aanpak van niet actief beveiligde overwegen (NABO) op het reizigersnet die 
openbaar toegankelijk zijn. Ook zijn er medio 2018 door de staatssecretaris middelen toegevoegd binnen het 
NABO-programma om ook onbeveiligde overwegen aan te pakken die een zogenaamde huisaansluiting 
vormen. Eerder is er als voorloper van het NABO-programma al een afsprakenpakket voor de overwegen in de 
gemeente Winsum gemaakt tussen de gemeente Winsum, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat waaraan de provincie ook een financiële bijdrage heeft geleverd. 

Begin 2017 is door de Groninger gemeenten in het Verkeer en Vervoerberaad (VBB) aan de provincie gevraagd 
om een coördinerende rol te spelen bij dit verbeterprogramma. Ook is in het noordelijk bestuurlijk overleg 
tussen de provincies, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgesproken dat de provincies 
samen met ProRail de regie neemt in het NABO-programma. Wij hebben die rol opgepakt om zo de direct 
betrokken (spoor)wegbeheerders te faciliteren. 
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Voor het merendeel van de onbeveiligde overwegen in de provincie is er duidelijkheid over de gewenste 
maatregelen. ProRail en de gemeenten zijn in gesprek hoe deze maatregelen uitgevoerd worden. Er worden op 
korte termijn concrete (uitvoerings)afspraken tussen de betrokken partijen vastgelegd en vervolgens wordt 
gestart met de daadwerkelijke uitvoering. 

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

Antwoord: 
Het bepalen en vervolgens uitvoeren van een beveiligingsmaatregel voor een onbeveiligde overweg is complex 
doordat er verschillende partijen (ProRail, gemeenten, rechthebbenden) met soms verschillende belangen en 
rechten betrokken zijn. Het is voor de betrokken partijen van belang om in een zorgvuldig proces goed 
doordachte en effectieve maatregelen vast te stellen waar alle belanghebbenden mee in kunnen stemmen. De 
kosten van een maatregel, waarbij een regionale cofinanciering (gemeenten) van 50% wordt gevraagd, kunnen 
hierbij een complicerende factor zijn. Om gemeenten hierin financieel te ondersteunen hebben wij in het kader 
van de beleidsvrije ruimte in de duW 2018 een bedrag van € 610.000,- gereserveerd. Hiermee kan 50% van 
de vereiste regionale cofinanciering gedekt worden. Wij hebben u hierover in de VJN 2018 (biz. 28) 
geïnformeerd. 

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. 

Antwoord: 
Zoals eerder aangegeven is onze rol in deze om te faciliteren en te cofinancieren. De direct betrokken 
belanghebbenden gaan over de gewenste maatregelen en het tempo van uitvoeren van deze maatregelen. Wij 
hechten er belang aan dat dit tempo gemaakt blijft worden en zullen hier vanuit onze rol op blijven aandringen. 

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. 

Antwoord: 
Onze eerder genoemde provinciale rol is mede op verzoek van ProRail. Ons inziens is ProRail gedreven om 
werk te maken van de onbeveiligde overwegen en zijn de gemeenten en ProRail actief bezig met beveiliging 
van overwegen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

GedepiJeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


