
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 
 
 
 
 

DATUM 28-8-2016 

AAN Commissie MME 

VAN Mariëtte Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Aanvullende informatie vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor 

                                  n.a.v. agendapunt 3.2  

 

Door de fracties van D66 en PvdA zjn vragen gesteld over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het 

spoor. Met dit memo worden deze vragen beantwoord. 

 

Reactie van het Rijk 

Op 20 juli is door de Directeur Openbaar vervoer en spoor van het Ministerie van I&M, namens de 

Staatssecretaris een reactie (zie bijlage) gezonden op de brief die door de provincie Utrecht en de 

Veiligheidsregio aan de Staatssecretaris is verzonden over het vervoer van gevaarlijke stoffen over 

het spoor.  

 

Uitkomst van de aangekondigde onderzoeken 

In de brief van het ministerie van I&M staat dat Prorail een analyse van de oorzaken van de 

overschrijdingen op de omleidingsroutes van het Derde spoor heeft afgerond, die (in juli) met de 

Tweede Kamer is gedeeld. Deze analyse biedt aanknopingspunten om het transport binnen de 

risicoplafonds te brengen, maar laat ook zien dat dit geen gemakkelijke opgave is.  In de brief aan de 

Tweede Kamer is de vervolgaanpak geschetst.  Via de Stuurgroep Basisnet zullen de decentrale 

overheden hierin worden betrokken. 

 

Brief van de Staatssecretaris aan de Tweede kamer in juli: 

Prorail heeft een eerste beeld van mogelijke oorzaken opgeleverd. De spoorgoederenvervoerders en 

de chemische industrie herkennen zich hierin. 

 

Oorzaken overschrijdingen: 

1) Voor bepaalde vervoersstromen wordt gebruik gemaakt van de route via Bentheim (Amersfoort- 

    Apeldoorn-Hengelo Oldenzaal-Bentheim) of de Brabantroute, terwijl het vervoer ook via de  

    Betuweroute had kunnen plaatsvinden.   

 

-   Voor een deel is de capaciteitsverdeling door DB Netz (=de Duitse Prorail) hiervan de oorzaak.     

    Deze verdeelt de beschikbare capaciteit vanuit haar eigen toetskader en hoeft geen rekening te     

    houden met het Nederlands Basisnet.  De Staatssecretaris zal overleggen met  haar  Duitse  

    counterparts. 

 

-   Daarnaast zal de Staatssecretaris met Prorail en de Vervoerders overleggen over welke oorzaken  

    ten grondslag liggen aan het onvoldoende gebruiken van de Betuweroute. 

 

2)  Op de Brabantroute en de Bentheimroute vindt vervoer plaats waarvoor op grond van de herkomst  

     en bestemming van de treinen mogelijke alternatieve routes bestaan.  De staatssecretaris is in  

     overleg met Prorail en vervoerders om te bepalen of er beperkingen zijn op die alternatieve routes.   

     Noot: de route Rotterdam,-Gouda-Woerden-Abcoude-Hilversum-Amersfoort wordt bijvoorbeeld  

     minder gebruikt dan in het Basisnet is gepland. 
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3) Een deel van de oorzaak van de overschrijdingen is toe te schrijven aan de verminderde    

    beschikbaarheid van de Betuweroute i.v.m. de werkzaamheden aan het derde spoor in Duitsland.  

 

Het bedrijfsleven heeft daarnaast aangevoerd dat nog steeds niet duidelijk is hoe veiligheidsmaat-

regelen aan de vervoers- en infrazijde verdisconteerd worden in de risicoplafonds van het basisnet.  

 

Noot: Het bedrijfsleven vindt dat onvoldoende getoetst kan worden in welke mate de risicoplafonds 

feitelijk zijn overschreden, omdat niet alleen gekeken moet worden naar de aantallen transporten, 

maar ook naar de genomen veiligheidsmaatregelen. 

 

 

Vervolgstappen Staatssecretaris: 

 

1. De  in de brief van de Staatssecretaris van juli 2016 vermelde aanknopingspunten worden  

    uitgewerkt.  

 

2. Het RIVM moet zo spoedig mogelijk veiligheidsmaatregelen aan infrastructuur en materieel  

    kwantificeren in relatie tot de risicoplafonds. Onderdeel van de systematiek van het Basisnet is  

    namelijk dat deze maatregelen ruimte kunnen creëren voor een stijging van het vervoersvolume  

    terwijl de risico’s gelijk blijven.  

 

3. Voordat gebruik wordt gemaakt van instrumenten als het uitsluiten van trajecten voor het vervoer  

    van gevaarlijke stoffen wil de secretaris een beeld hebben van de risico’s voor het gehele basisnet.   

    Dit om de omleidingsroutes in breder perspectief te bekijken, waarbij uiteraard wordt nagestreefd  

    om de Betuweroute maximaal te gebruiken. 

 

4. De Staatssecretaris zal bezien of voor bepaalde vervoersstromen per spoor de binnenvaart een  

    realistisch alternatief kan vormen. 

 

5. In september worden de resultaten besproken in de Stuurgroep basisnet: 

 

Noot: De stuurgroep Basisnet  was ingesteld om de voorbereiding van het basisnet te begeleiden.  

Deze is na de afronding van de voorbereiding van het basisnet in 2014 niet meer bijeen geweest. Het 

Ministerie van I&M is voorzitter van de Stuurgroep, belegt de vergaderingen, stelt de agenda op en het 

verslag.  

 

De Stuurgroep Basisnet is gepland op 28 september a.s. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers 

van VNG (Roosendaal en Rotterdam), IPO (Brabant en Utrecht), bedrijfsleven (vervoerders en 

industrie), Prorail.  De VNG is bestuurlijk vertegenwoordigd en het IPO ambtelijk. Helma Koninkx 

neemt namens Utrecht hieraan deel.   

 

 

Welke maatregelen zijn er getroffen om te voorkomen dat de betrokken overheden (waaronder de 

provincie) niet opnieuw verrast worden door dit soort enorme overschrijdingen van de normen ? 

Deze vraag kan nu nog niet beantwoord worden en zal aan de orde komen in de Stuurgroep Basisnet. 

 

Welke (veiligheids- en preventieve) maatregelen zijn er getroffen om adequaat te kunnen ingrijpen in 

geval van calamiteiten?  

 

a) De Veiligheidsregio heeft maatregelen getroffen om adequaat te kunnen ingrijpen bij calamiteiten.  
  

b) Gemeenten die zijn gelegen aan het basisnet spoor nemen in hun ruimtelijke plannen maatregelen 

gericht op preventie, bestrijdbaarheid van calamiteiten, zelfredzaamheid.  

 


