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Geacht College,

Recentelijk heeft de Onderzoeksraad Voor Veiligheid het rapport 'Risicobeheersing bij spoorvervoer gevaarlijke 
stoffen' gepubliceerd (zie http://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1193/69d0a5cd458atreinbotsing- 
tilburg-nl-interactief.pdf). In dit rapport wordt de treinbotsing die op 6 maart 2015 in Tilburg plaatsvond 
geanalyseerd. Een en ander wordt inzichtelijk gemaakt middels een animatie
http://www.onderzoeksraad.nl/uploads/albums/1219/52cb9f20c49etreinongeval-montage-1080.m4v .

Naar aanleiding van dit rapport heb ik onderstaande vragen:
1) Het rapport bevat gegevens (pag 103) die tonen dat er in Nederland jaarlijks enkele spoorongevallen 

gebeuren waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het OVV wijst daarbij uitdrukkelijk op 'social attenuation of 
risk' en constateert dat er frequent risicoverhogende 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 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 mijns inziens relevantie voor Sittard-Geleen. Is het College het hiermee eens.

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.
3) Zijn aNe sporen nabij station Sittard uitgerust met ATB-vv en voorkomt dat systeem onder alle 

omstandigheden botsingen onafhankelijk van welk materieel over die sporen rijdt.
4) Als belangrijke oorzaak van de botsing wordt aangehaald dat de lengte en samenstelling van de 

goederentrein niet overeen kwam met de door afzender aan de vervoerder doorgegeven gegevens (pag 40). 
Welke maatregelen worden/zijn op korte termijn genomen zodat altijd de juiste gegevens beschikbaar zijn.

5) Als uiterst verontrustend ervaar ik dat de afhandelingsprocedures bij calamiteiten niet in lijn met elkaar 
blijken te zijn (pag 84). Vervoerders op he spoor hanteren procedures die niet altijd veilig zijn.

De burgemeester blijkt niet bevoegd te zijn om de treindienstleider opdrachten te verstrekken die vanuit 
veiligheidsoptiek dringend noodzakelijk zijn, denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij een WB (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.

6) Er blijkt internationaal onvoldoende draagvlak te zijn om beschikbare veiligheidsmaatregelen in te voeren en 
de chemiebedrijven geven volgens de OVV 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.

Jack Renet, Raadslid OPA


