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VERZONDEN 12 MEI 2016

Geachte fractie,

Als reactie op uw brief van 11 maart 2016, ingekomen op 11 maart 2016, waarin u 
conform artikel 37 Reglement van Orde voor raad vragen stelt over de risicobeheersing 
bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor, antwoorden wij u als volgt.

Vraag 1
Het rapport bevat gegevens (pag. 103) die tonen dat er in Nederland jaarlijks enkele 
spoorongevallen gebeuren waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het OW wijst daarbij 
uitdrukkelijk op ‘social attenuation of risk’ en constateert dat er frequent risico 
verhogende operationele beslissingen worden genomen (pag. 47). Ook in Sittard wordt 
gerangeerd met gevaarlijke stoffen nabij het station. Onlangs is besloten de 
Zuidaansluiting niet nabij station Lutterade aan te leggen nadat eerder al besloten werd 
om geen opstelsporen nabij Krawinkel aan te leggen. Ondanks dat de botsing met lage 
snelheid plaatsvond trad er een lekkage van een cat-A-wagon op. De gevolgen hadden 
veel ernstiger kunnen zijn indien een vonk de vrijkomende gassen had doen ontbranden 
Dit rapport heeft daarom mijn inziens relevantie voor Sittard-Geleen.
Is het college het hiermee eens?

Antwoord 1
Wij delen uw mening dat het rapport relevant is voor Sittard-Geleen.
De primaire verantwoordelijkheid ligt evenwel bij staatssecretaris Dijksma 
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu). In dat kader hebben we inmiddels samen 
met diverse gemeenten en veiligheidsregio’s aan de Brabantroute en de 
provincies Noord-Brabant en Limburg een brief gestuurd naar de Minister en 
Staatssecretaris waarin wij oproepen gehoor te geven aan de conclusies en 
aanbevelingen uit het rapport.

Overigens zijn er nog geen definitieve besluiten genomen ten aanzien van 
zuidaansluiting etc. In de visie 2025 van Chemelot wordt daarnaast ook 
gerefereerd aan een andere oplossing.
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Vraag 2
De botsende personentrein bleek over onvoldoende botskwaliteit te beschikken (pag. 
101/102). In welke mate beschikken de personentreinen die door Sittard-Geleen gaan 
wel over voldoende botskwaliteit.

Antwoord 2
Het treintype dat in Tilburg betrokken was bij de botsing wordt door de NS ook in 
Limburg ingezet. Het is bekend dat het treintype (Mat ’64) bij de NS onderdeel 
uitmaakt van een vervangingsprogramma.

Vraag 3
Zijn alle sporen nabij station Sittard uitgerust met ATB-w en voorkomt dat systeem 
onder alle omstandigheden botsingen onafhankelijk van welk materiaal over die sporen 
rijdt?

Antwoord 3
Ter verduidelijking: het zijn niet de sporen maar de seinen die voorzien zijn van 
ATB-vv.
Voor emplacement Sittard geldt dat niet alle seinen zijn voorzien van ATB-vv. Er 
zijn ook andere veiligheidsmaatregelen ingezet zoals een stop ontspoorblok.
Er wordt door ProRail uiterlijk mei 2017 nog één sein voorzien van ATB-vv.
Daarmee zijn alle seinen, waarachter een gevaarpunt ligt, voorzien van ATB-vv. 
ATB-vv voorkomt niet onder alle omstandigheden botsingen. Het systeem 
verkleint daarentegen wel de kans hierop aanzienlijk.

Vraag 4
Als belangrijke oorzaak van de botsing wordt aangehaald dat lengte en samenstelling 
van de goederentrein niet overeen kwam met de door de afzender aan de vervoerder 
doorgegeven gegevens (pag. 40). Welke maatregelen worden/zijn op korte termijn 
genomen zodat altijd de juiste gegevens beschikbaar zijn?

Antwoord 4
Het rapport van de Onderzoeksraad voorziet in een aantal aanbevelingen aan 
zowel de Minister, vervoerders, verladers als aan ProRail en NS reizigers. Deze 
partijen zijn verantwoordelijk om invulling te geven aan de aanbevelingen.
Vanuit de Wet Basisnet bestaat de verplichting voor ProRail van het samenstellen 
van adequate vervoersgegevens mede in het belang van calamiteitenbestrijding.
Uit de casus blijkt dat zulks in de praktijk helaas nog niet vlekkeloos gebeurt.
De zorg voor en noodzaak tot verbetering hieromtrent is nadrukkelijk bij alle 
partijen overgekomen. Aan de verbetering wordt inmiddels door betrokken 
partijen gewerkt.

Vraag 5
Als uiterst verontrustend ervaar ik dat de afhandelingsprocedures bij calamiteiten niet in 
lijn met elkaar blijken te zijn (pag. 84). Vervoerders op het spoor hanteren procedures 
die niet altijd veilig zijn. De burgemeester blijkt niet bevoegd te zijn om de 
treindienstleider opdrachten te verstrekken die vanuit de veiligheidsoptiek dringend 
noodzakelijk zijn, denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij een warme BLEVE dreigt. In 
hoeverre zijn er werkafspraken gemaakt die de burgemeester van Sittard-Geleen wel 
bevoegdheid geven om snel handelend op te treden in gevaarlijke situaties? Indien die 
er niet zijn: wat wordt hieraan gedaan en op welke termijn?
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Antwoord 5
Ingeval van calamiteiten zijn er landelijk afspraken gemaakt over de rolverdeling 
tussen burgemeesters of voorzitters van veiligheidsregio’s en de Minister van 
l&M.
De burgemeester of voorzitter is verantwoordelijk voor de openbare orde en 
veiligheid. Hij kan bij een calamiteit de Minister verzoeken om ProRail opdrachten 
te verstrekken die de lokale veiligheid ten goede komen.
In de brief, genoemd bij de beantwoording van vraag 1 worden Minister en 
Staatsecretaris onder meer gevraagd om een betere en daarmee adequatere 
regievoering bij gevaarlijke situaties.

Vraag 6
Er blijkt internationaal onvoldoende draagvlak te zijn om beschikbare 
veiligheidsmaatregelen in te voeren en de chemiebedrijven geven volgens hun OW hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van hun ketenverantwoordelijkheid 
onvoldoende inhoud (pag. 7 en 47/48).
Wat gaat het college doen aan het verbeteren van het verantwoordelijkheidsbewustzijn 
ten aanzien van de ketenverantwoordelijkheid bij in onze gemeente gevestigde 
betrokken bedrijven?

Antwoord 6
Wij zijn als gemeente al jaren met de diverse stakeholders doende om vanuit de 
ketenverantwoordelijkheid te komen tot meer waarborgen ten aanzien van de 
veiligheid van onze inwoners. Dat doen we vanwege onze (mede)verantwoordelijk 
voor de veiligheid en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de wetenschap 
dat het Rijk bevoegd gezag is als het gaat om het spoornet en wetende dat het 
spoornet ook onderhevig is aan internationale regelgeving.
We constateren dat door (bijna)calamiteiten altijd weer nieuwe inzichten ontstaan 
die we vervolgens als vooruitschrijdend inzicht meenemen.
Chemelot is overigens van mening dat hun inspanningen op het gebied van veilig 
spoormaterieel verder gaan dan volgens wet- en regelgeving wordt geëist. Vanuit 
hun verantwoordelijkheid dringen ook zij al langer bij het Ministerie en ProRail aan 
op verdere verbetering van de veiligheid op het spoor.
Aangezien we een gezamenlijk belang hebben treden we hierin veelal samen op.

Met vriendelijke groet,
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