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Geachte heer de Langen,
Op grond van uw vergunningaanvraag van 29 november 2021 informeer ik u als volgt:
-

Allereerst constateer ik dat nog niet is voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in de
IDV 79272 van 25 februari 2021;
In het verlengde hiervan constateer ik dat dat door partijen onvoldoende
resultaatgerichtheid is geweest om invulling te geven aan de voorschriften zoals eerder
gesteld in vergunningen met kenmerk 63360 en 73995;
Er wordt niet voldaan aan artikel 5.1a van de Wet lokaal spoor voor wat betreft de
robuustheid (betrouwbaarheid en beschikbaarheid) van de spoorweginfrastructuur.

-

Derhalve verleent de Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit Metropoolregio
Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH) u een derde tijdelijke vergunning met beperking om
deze omissie nogmaals te (laten) herstellen:
- de indienststelling van het lokaalspoor op het traject Schiedam tot en met het tijdelijke
station Hoek van Holland Haven, hierna de Hoekse Lijn, op grond 9 van de Wet lokaal
spoor.
De navolgende beperkingen gelden:

1.

Beperkingen

1.1
1.2

De vergunning wordt ingetrokken per 31 december 2023;
De vergunning voor indienststelling is alleen van toepassing voor het gebruik van de
spoorweginfrastructuur door de door u, als beheerder in de zin van de Wet lokaal spoor,
toegelaten spoorvoertuigen;
Vergunning met kenmerk 86621 (sw versie 6.1) van 18 november 2021 is gekoppeld
aan deze vergunning.

1.3

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis,
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer.

2.

Voorschriften
Naast de eisen die de Wet lokaal spoor stelt, worden aan de vergunning de volgende
voorschriften verbonden:
-

-

-

-

-

-

Voor 1 februari 2022 wordt door u een plan van aanpak overlegd met hierin
opgenomen de nog in te vullen voorschriften zoals gesteld in vergunning 79272.
Hierbij worden de aan de voorschriften gekoppelde acties als mijlpalen binnen een
integrale planning voorgesteld en opvolgbaar gemaakt. Dit plan van aanpak dient
voor 1 maart 2022 door MRDH te zijn goedgekeurd;
De voortgang op de in te vullen acties (met tussentijdse mijlpalen) wordt door u
periodiek aan MRDH gerapporteerd. Het is aan de beheerder de voortgang te
bewaken en hierover ook periodiek afstemming te doen laten plaatsvinden met de
relevante stakeholders en MRDH;
MRDH zal aan het niet halen van een iedere mailpaal en goedkeuring op
bovengenoemd plan door MRDH consequenties verbinden, onder andere door het
stapsgewijs afschalen van de dienstregelingsfrequentie exploitatie;
Een iedere wijziging van een Safetycase dient door ISA-ILT te worden beoordeeld
en door MRDH (BG) goedgekeurd;
De onderhavige Safetycase spoorbeveiliging dient voor 31 december 2021 te
worden geactualiseerd. Eventuele nieuwe uitgangspunten binnen de Safetycase
met (nieuwe) veiligheid kritische normen dienen hierbij voor 31 januari 2022 positief
te worden beoordeeld door ISA/ILT en door MRDH geaccordeerd;
ILT heeft in haar recente verklaring nogmaals aangehaald dat het huidige verlaagde
beschikbaarheidsniveau in relatie tot de 0P-storingen kan overgaan tot een
verhoogd risico op veiligheid kritische fouten. De beheerder geeft voor 31/12/2021
aan voor welke periode de beheerder de huidige/gegeven situatie nog als veilig
acht;
De ontwikkeling van het aantal de 0P storingen wordt maandelijks aan MRDH
gerapporteerd.

Het project Ombouw Hoekse Lijn is een project waarbij RET, gemeente Rotterdam en
MRDH in verschillende rollen en daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden betrokken
zijn. De voorschriften in deze vergunning zijn – met in achtneming van deze constatering –
gericht aan de beheerder als aanvrager van de indienststellingsvergunning.
Indien voldaan is aan de in deze vergunning genoemde voorwaarden, kunt u een verzoek
indienen voor een vergunning met een (on)bepaalde looptijd.
Indien u het met deze beschikking niet eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening
van deze brief, schriftelijk bezwaar aantekenen (zie bijlage 1).
Namens de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag,

mw. C. Mourik
Algemeen directeur
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Bijlage 1 bij brief MRDH 87053
Bezwaar
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de
dag waarop dit is bekendgemaakt door belanghebbenden een bezwaarschrift worden
ingediend.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
 Het dagelijks bestuur van de metropoolregio Rotterdam Den haag
Westersingel 12
3014 GN Rotterdam
Postbus 21012
3001 AA Rotterdam
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het
bezwaar zich richt;
d. de gronden van het bezwaar (motivering).
Voorlopige voorziening
Gelijktijdig met of na indiening van het bezwaarschrift kunt u, bij een spoedeisend belang,
een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek
dient te worden gericht aan de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het
bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. In verband met de behandeling van een verzoek om
voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Omtrent de hoogte
daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dient te betalen krijgt u na indiening
van het verzoek bericht van de griffier van de bevoegde rechtbank.
Rechtstreeks beroep
Tegen dit besluit kan door een aan de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam
deelnemende gemeente geen bezwaar worden gemaakt. Ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht kan een deelnemende gemeente tegen dit besluit binnen zes weken
(gerekend vanaf de dag na bekendmaking) een gemotiveerd beroepschrift indienen bij:
 Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM ROTTERDAM
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