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Als onderdeel van het project ZwolleSpoort realiseert ProRail een 'nieuw' RGS-terrein ter
hoogte van "Het Engelse Werk" te Zwolle. Om het proces op dat terrein te verbeteren is het
wenselijk om een extra verbindingsspoor aan te leggen vanaf station Zwolle naar het RGSterrein.
Om een en ander mogelijk te maken is het nodig om een extra spoordek te realiseren op de
onderdoorgang Koggelaan. Over de realisatie van dat werk is reeds contact geweest tussen
ProRail en uw gemeente en (ambtelijk/bestuurlijk) overeenstemming bereikt.

www.prorail.nl

Voor de realisatie en instandhouding van de Koggetunnel is tussen uw gemeente en ProRail
een overeenkomst gesloten, welke door partijen is ondertekend op respectievelijk 23 en 31 juli
2002, verder genoemd de "overeenkomst 2002".
ProRail stelt voor om de afspraken voor de realisatie en instandhouding van het extra spoordek
onder de werking van de overeenkomst 2002 te brengen.
ProRail zal het extra spoordek c.a., een en ander zoals weergegeven op de bij deze brief
gevoegde tekening (kenmerk: ZA-01580, d.d. 22-01-2019) voor eigen rekening en risico
realiseren. Daaronder wordt tevens verstaan het afwerken dan wel aanpassen van de in het
zicht komende oppervlakte lagen van het dek, het ter plaatse van het dek aanbrengen dan wel
aanpassen van de verlichtingsinstallatie in de onderdoorgang en het zo nodig verleggen van
kabels en leidingen. De uitvoering van de werkzaamheden zal geschieden in overleg met de
gemeente Zwolle.

ProRail b.v .. Kvk 30124359

ProRail
Pagina

2/2

Na oplevering van het extra spoordek zijn de afspraken uit de overeenkomst 2002 met
betrekking tot de instandhoudingsfase van de Koggetunnel van overeenkomstige toepassing
op het extra spoordek. Met dien verstande dat de tekst van artikel 11 van de overeenkomst
2002 wijzigt als volgt:
Artikel 11
(eigendom en onderhoud ProRail)
Het spoorkruisend gedeelte van de onderdoorgang, zoals met blauwe omlijning weergeven op de
tekening ZA001580 versie 3.0 d.d. 22-01-2019, zal na voltooiing deel uitmaken van de spoorweg
Utrecht-Zwolle-Kampen, eigendom zijn van ProRail, en als zodanig vanwege ProRail - met
inachtneming van artikel 12 - voor rekening van ProRail constructief worden onderhouden.
ProRail stelt voor om de hierboven genoemde tussen uw gemeente en ProRail te maken
afspraken te formaliseren middels een wederzijdse briefwisseling. Ingeval u kunt instemmen
met het gestelde in deze brief, verzoekt ProRail u vriendelijk deze brief met bijbehorende
tekening, in tweevoud, voor akkoord rechtsgeldig te laten ondertekenen door wethouder drs.
E.W. Anker en één getekend exemplaar van deze brief en tekening aan ProRail te retourneren.
Over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met de heer P.S. van der Kolk,
bereikbaar via in hoofde genoemde gegevens.
ProRail ziet uw schriftelijke instemming met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
ProRail B.V.

Voor akkoord
Gemeente Zwolle
................................ 2019
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