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VERZONDEN 31 JAN. 2019

Geachte heer Renet,

Namens uw fractie heeft u bij brief van 24 december jl. enkele vragen gesteld over het 
rangeren op het emplacement Born. In antwoord op deze vragen ex artikel 43 RvO 
berichten wij u als volgt.

Vraag 1.
Waar kwam deze trein vandaan, waar ging deze heen en wat was de exacte 
samenstelling van deze trein?

Uit navraag bij Chemelot blijkt dat het een trein (nr. 51622) met bestemming 
chemiecluster Chemelot betrof afkomstig van emplacement Woippy (Frankrijk).
De trein bestond uit 11 wagons, waarvan 10 ketelwagons leeg, ongereinigd waren 
van de stoffen NaCN (2 ketelwagons), ACN (6 ketelwagons) en 1,3-Butadieen (2 
ketelwagons). De elfde wagon was een platte wagon die gebruikt wordt om de 
trein bij vertrek ‘BLEVE-vrij’1 * samen te stellen.
Zie ook de bijgesloten wagenlijst (bron SABIC).

Lege, ongereinigde ketelwagons vallen niet onder Basisnet en worden als zodanig 
ook niet geregistreerd. Dat betekent dat deze ketelwagons zowel over het baanvak 
mogen rijden als op het emplacement Bom aanwezig mogen zijn omdat ze niet 
aan externe veiligheid gerelateerd zijn.

Vraag 3. (vraag 2 ontbreekt)
Op welke dag en tijdstip is deze trein op emplacement Born gearriveerd en op welke dag 
en tijdstip is deze weer vertrokken van het emplacement?

Uit opgave van de vervoerder Captrain en uit de GPS gegevens van de wagons 
van SABIC blijkt dat de wagons op maandag 1 oktober 2018 tussen 22.07 
(aanwezigheid station Sittard) en 22.49 in Bom zijn gearriveerd en op dinsdag 2 
oktober 2018 tussen 06.43 en 07.55 (aankomst Chemelot) zijn vertrokken.

1: BLEVE-Vrij betekent dat er een afstand tussen een ketelwagon met brandbare gassen en een

ketelwagon met zeer brandbare vloeistoffen van ten minste 18 meter is gerealiseerd door middel van 
twee 2-assige wagons of een wagon met 4 of meer assen.
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Vraag 4.
Wat was het doel waarom deze trein op emplacement Bom rangeerde?

De vervoerder geeft aan dat in dit specifieke geval de trein is doorgereden naar 
Born vanwege werkzaamheden aan het spoor waardoor het normale tijdschema 
moest worden gewijzigd. Hierdoor was splitsen in Sittard niet meer mogelijk.
Uit de wagenlijst en de verstrekte foto’s valt op te maken dat de enige handeling 
het loskoppelen van de kolenwagens is geweest (bestemming Bom) en het 
omlopen2 van de locomotief.

Naar aanleiding van dit voorval heeft SABIC de GPS-gegevens van hun wagons 
gecontroleerd van de periode tussen 1 januari 2016 tot en met 17 januari 2019. 
Hieruit blijkt dat er, behalve op 1/2 oktober 2018, nog tweemaal eerder wagons in 
Bom zijn geweest, namelijk op 7 en 11 januari 2017.

Vraag 5.
Aangezien de gemeente bevoegd gezag is op emplacement Born wil SPA van de 
gemeente weten of er ontheffing verleend is om met deze trein op emplacement Bom te 
rangeren. Zo ja, ontvang ik graag een kopie van deze ontheffing alsmede de reden van 
ontheffing?

Nee, er is geen ontheffing verleend.

In de omgevingsvergunning voor het emplacement Bom is voorgeschreven dat 
binnen de inrichting van het emplacement geen wagons mogen worden behandeld 
met gevaarlijke stoffen die externe veiligheid relevant zijn. Aangezien het lege 
ketelwagons betrof is hiervan geen sprake.

Vraag 6.
Mocht er geen ontheffing om deze trein te rangeren verleend zijn dan wil SPA weten wat 
de gemeente gaat doen om te voorkomen dat er in de toekomst zonder ontheffing op 
emplacementen binnen Sittard-Geleen gerangeerd wordt?

Is niet aan de orde.

Desalniettemin zullen we met ProRail afstemmen om te bezien of dergelijke 
handelingen op het emplacement Bom voortaan voorkomen kunnen worden, 
ondanks het feit dat de omgevingsvergunning hier ruimte voor biedt.
Dit ter voorkoming van mogelijke misverstanden. Het is immers aan de buitenkant 
van een wagon niet te zien of deze wel of niet is gevuld met (externe veiligheid 
gerelateerde) gevaarlijke stoffen.

Verder zullen we in dat verband ProRail wijzen op de bepaling in de 
omgevingsvergunning dat binnen de inrichting geen rangeeractiviteiten en 
overstand3 met langdurig draaiende motoren mogen plaatsvinden op zondagen en 
doordeweekse dagen tussen 22.00 en 07.00 uur.

: Omlopen vindt plaats bij kopmaken of keren van een getrokken trein. De locomotief van een trein 
wordt losgekoppeld en rijdt via een “omloopspoor” langs de getrokken wagons heen, om vervolgens 
weer op hetzelfde spoor terecht te komen. Daar wordt het aan de andere kant van de trein 
gekoppeld.

3: Verblijfplaats van wagons/locomotieven/treinen (“parkeren”).
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Vraag 7.
Wat gaat de gemeente doen om te vermijden dat ProRail emplacement Bom de facto 
gaat gebruiken ondanks dat de Raad van State heeft bepaald dat ProRail hiervoor geen 
vergunning heeft?

Is niet aan de orde.
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