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G eachte voorzitter/l eden,

Bij brief van 23 juni 2020 (kenmerk 2615.312020001335) bent u, naar aanleiding
van een dodelijk ongeval op een van de twee onbeveiligde spoorwegovergangen
in Hooghalen, door ons geïnformeerd over de voortgang van de aanpak Niet
Actief Beveiligde Overwegen (NABO) in Drenthe.

Zoals u in de media heeft kunnen lezen, is 19 augustus 2020 door een machinist
een bijna aanrijding tussen een trein en een landbouwvoertuig gemeld op de
tweede onbeveiligde spoorwegovergang in Hooghalen. Naar aanleiding van deze
melding heeft op vrijdag 21 augustus2020 een gesprek plaats gevonden tussen
de directies van NS en ProRail, de burgemeester van Midden-Drenthe en de ge-
bruiker van de spoorwegovergang.

Doel van het gesprek was om te komen tot goede afspraken voor een snelle op-
lossing voor beide onbeveiligde spoorwegovergangen in Hooghalen. ln dit over-
leg is gelukkig met de gebruiker overeenstemming bereikt over een per direct te
realiseren (tijdelijke) oplossing waardoor beide overgangen op zeer korte termijn
kunnen worden opgeheven en vervolgens toegewerkt kan worden naar de defi-
nitieve situatie:
r het aanleggen van de tijdelijke ontsluitingsweg (deel 1) naar NABO 39.3 en het

opheffen van deze onbeveiligde spoorwegovergang;
. het aansluitend aanleggen van de ontsluitingsweg (deel 2) naar NABO 38.6 en

het opheffen van deze onbeveiligde spoorwegovergang;
. daarna toewerken naar overeenstemming en vergunningen voor de definitieve

ontsluitingsweg die naar verwachting dichter langs het spoor kan worden aan-
gelegd.
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NABO 39.3 Hooghalen
Er is een akkoord met de gebruiker over de exacte locatie van de tijdelijke toe-
gangsweg. lnmiddels zijn de gewassen op dit perceel van het land en is de aan-
nemer gestart met de aanleg van de tijdelijke weg. De spoorwegovergang is in
de nacht van donderdag 3 september opgeheven. De tijdelijke snelheidsbe-
perking op het spoor ter plaatse van deze overweg is toen gestopt. De definitieve
ontsluitingsweg wordt later aangelegd.

NABO 38.6 Hooghalen
Voor het tweede deel van de ontsluitingsweg is meer tijd nodig. Er is inmiddels
overeenstemming met Natuurmonumenten over de kap van een strook bos in het
nieuwe tracé (gestart op woensdag 2 september 2020). De definitieve planning
voor de afronding van dit gedeelte van de ontsluitingsweg wordt duidelijk na

overeenstemming met de Gasunie (toestemming voor het uitgraven van boom-
wortels bij een gasleiding in het tracé van de nieuwe ontsluitingsweg).
Tot de realisatie van deze ontsluitingsweg wordt op verzoek van NS door ProRail
verkeerstoezicht ingezet en blijft op deze locatie de tijdelijke snelheidsbeperking
op het spoor gehandhaafd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris
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