Van: Bianca Magdalena
Kamer: EP2, 14.46

Bespreking : Plancommissie Hoekse Lijn Schiedam
Datum

: 26 maart 2014

Aanwezig:

Omgeving: A. Meijer, E. Saarloos, E. Nieuwenhuijsen en A. Verbeek (BVSO).
Projectbureau Hoekse Lijn: Lex Helwig (projectmanager), Brian Bul
(ontwerpleider), Bianca Magdalena (omgevingsmanager) en Marco Bekker
(omgevingsmanager).
Gemeente Vlaardingen: Eelco van Diesen (projectleider) en Anand
Raghoenath

1. Opening en mededelingen
Voortaan wordt er geen verslag meer gemaakt van de plancommissie, maar een overzicht met
daarin de gemaakte afspraken, actie- en aandachtspunten.
Introductie van Marco Bekker. Hij gaat vanaf 1 april Bianca Magdalena, omgevingsmanager
Hoekse Lijn, vervangen. Gegevens Marco Bekker: 010-489 43 34 (telefoonnummer blijft
hetzelfde), ahm.bekker@rotterdam.nl.
2. Verslag/actiepunten van 2 december 2013
Geen opmerkingen op het verslag; is hierbij goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag: Bianca Magdalena meldt dat het niet gelukt is om contact te
leggen met de secretaris van de VvE’s bij het huidige uitloopspoor om hen persoonlijk uit te
nodigen voor de informatieavonden en/of plancommissies. De contactgegevens blijken
namelijk niet te kloppen. De heer Saarloos biedt aan om even te informeren naar de
contactgegevens bij de betreffende flats. Hij geeft de gegevens vervolgens door aan Marco
Bekker. Actie 01
3. Laatste stand van zaken, station Nieuwland
Brian Bul licht aan de hand van tekeningen en presentatie de laatste stand van zaken toe van
het station Nieuwland.
Het ontwerp is inmiddels klaar voor het DO (definitief ontwerp) besluit.
Begin april worden de geluidsberekeningen in kaart gebracht en de daaruit voortkomende
geluidsbeperkende maatregelen. Dit wordt in de volgende plancommissie verder toegelicht.
Actie 02
In de volgende plancommissie wordt ook de aansluiting van het uitloopspoor verder toegelicht.
Actie 03
Vragen:
Klopt het dat er bij het station een loopbrug komt met aan beide zijden een lift. Dat klopt. Er
komen nieuwe liften van glas (o.a. voor de sociale veiligheid). Men moet eerst inchecken om
vervolgens van de lift gebruik te maken.
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Hoe wordt straks de aanvoer van materieel geregeld? Daar zijn we momenteel mee bezig om
te bekijken hoe, wat en waar.
In de aanloop naar de uitvoering van het werk wordt de plancommissie omgevormd naar een
begeleidingscommissie. In die commissie worden praktische zaken besproken zoals aanvoer
materieel, vervangend vervoer, bereikbaarheid, (geluid) overlast, etc. Het doel van de
begeleidingscommissie is om gezamenlijk te bespreken hoe we tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden de (geluids)overlast zoveel mogelijk kunnen beperken.
Wanneer is de ombouwperiode? Naar verwachting vanaf 1 april tot 1 september 2017. Dit is
de beste periode met betrekking tot het aantal reizigers in verband met de zomerperiode. Het
najaar is geen optie in verband met de regels omtrent de waterkering verder op van het traject
Hoekse Lijn.
4. Buitenruimte
Eelco van Diesen licht dit punt toe. De gemeente Schiedam heeft intern een bijeenkomst
gehad met diverse afdelingen om de verschillende projecten waaronder de Hoekse Lijn, Harga
en entree Beatrixpark in relatie tot de buitenruimte in kaart te brengen. Wellicht dat het een en
ander gecombineerd kan worden met het opknappen van de buitenruimte en sociale
veiligheid.
Voorbeelden: een fietsverbinding vanaf Harga naar station Nieuwland, aanpak van de
viaducten, etc.
De komende maanden gaat de gemeente hiermee aan de slag. In de volgende plancommissie
kan de gemeente hierover meer vertellen. Actie 04
5. Planning (project en plancommissie)
Lex Helwig licht dit punt toe. Het definitief ontwerp (DO) moet eind deze week afgerond
worden (kosten, etc.). Dan gaat het DO het besluitvormingstraject in met o.a. de gemeentes
en de stuurgroep. Zoals het er nu naar uit ziet, wordt het DO op 9 juli vastgesteld.
Het voorstel is om voor de zomervakantie de volgende plancommissie in te plannen en na de
zomervakantie de algemene informatiebijeenkomst.Daarna gezamenlijk de frequentie van de
plancommissie bespreken en de overgang van de plancommissie naar een
begeleidingscommissie.
Op een klein gedeelte van metrostation Alexander komt een proefopstelling (mock-up) van de
multiwand van de Hoekse Lijn. Op die manier kan men ook zien hoe het ongeveer eruit komt
te zien en voor het projectbureau is het ook een middel om te bekijken hoe zo’n achterwand
werkt (functionaliteit, uitstraling, etc.) Naar verwachting wordt de proefopstelling in april
geplaatst. De leden van de plancommissie worden hiervan op de hoogte gesteld. Actie 05
6. Rondvraag/sluiting
De heer Verbeek vraagt zich af wat er gebeurt met de spoorlijn van Schiedam naar Rotterdam
Centraal. Lex Helwig vertelt dat het in de toekomst 4-sporig wordt. Dit valt niet in de scope van
het project Hoekse Lijn, maar hiermee wordt wel rekening mee gehouden.
Anand Raghoenath vraagt aan de leden van de plancommissie of het project Hoekse Lijn leeft
onder de bewoners. De ervaring van de leden is dat het project momenteel niet/nauwelijks
leeft. Anand vraag als zij signalen opvangen uit de omgeving, deze dan willen doorgeven.
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Actielijst
Nr.
01

Actie
Contactgegevens Vve’s bij het uitloopspoor

Wie
De heer Saarloos

02

Volgende plancommissie: geluidsberekeningen en
geluidsbeperkende maatregelen

PB Hoekse Lijn

03

Volgende plancommissie: aansluiting uitloopspoor

PB Hoekse Lijn

04

Volgende plancommissie: svz
buitenruimte/inventarisatie projecten

Gemeente
Schiedam

05

Plaatsing proefopstelling Hoekse Lijn op station
Alexander doorgeven aan de leden van de
plancommissie

PB Hoekse Lijn

Gereed
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