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Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur
en Milieu over het bericht dat NS de plannen van ProRail voor het schrappen
van wissels vreest (ingezonden 10 juli 2012).
Vraag 1
Kent u het bericht dat NS de plannen van ProRail voor het schrappen van
wissels vreest?1
Vraag 2
Kunt u bevestigen dat er een maand geleden onenigheid is geweest tussen
NS en ProRail over het schrappen van wissels? Zijn er documenten waarin
experts van NS stellen dat de plannen van ProRail zouden leiden tot
problemen met de dienstregeling? Zo ja, wilt u die documenten ter beschikking stellen aan de Tweede Kamer?
Vraag 3
Is het waar dat de vertrekproblemen met de hogesnelheidstreinen tussen
18 juni en 4 juli 2012 vanaf Amsterdam CS het gevolg waren van een gebrek
aan wissels, omdat deze gesaneerd zijn? Is het waar dat het saneren van deze
wissel(s) juist een wens was van NS?
Vraag 4
Bent u van mening dat er een spanning is tussen enerzijds het saneren van
wissels om de betrouwbaarheid op het spoor te vergoten en anderzijds de
behoefte aan wissels om maximaal flexibel te kunnen zijn?
Vraag 5
Wat is uw rol in het proces om tot een optimaal aantal wissels te komen en
hoe garandeert u dat het reizigersbelang prevaleert in dit proces tussen NS
en ProRail?
Vraag 6
Deelt u de mening dat de invloed die wissels hebben op de betrouwbaarheid
van het spoorsysteem niet (alleen) afhankelijk is van het aantal wissels, maar
ook van de staat van het onderhoud van die wissels? Zo nee, waarom niet?
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http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3283658/2012/07/09/NS-vreestProRail-plannen-om-wissels-te-schrappen.dhtml
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Vraag 7
Is kostenbeheersing een beweegreden voor het verkleinen van het aantal
wissels?
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