Artikel 43 vragen SPA inzake Rangeren op emplacement Born

dd 24 december 2018

Kenmerk SPA/2018/43/11
Geacht College,
Op 25 september ontving ik van Infomil antwoord op een door mij op 18 september gestelde vraag
over het vervoer van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn Sittard-Born.
‘Vraag:
De realisatiecijfers van Basisnet Spoor over 2017 en Q1-2018 tonen dat over traject 809.1
(Sittard-Born) gevaarlijke stoffen werden vervoerd. Bij mijn weten is dit niet toegestaan.
Graag had ik meer info over wanneer, wat en waarom deze gevaarlijke stoffen vervoerd werd
over deze lijn.
Reactie:
N.a.v. een eerdere vraag over de (beperkte) aantallen wagens met gevaarlijke stoffen op het
traject Sittard- Born heeft ProRail het volgende onderzocht en vastgesteld:
Uit gedetailleerd onderzoek naar de ingediende wagenlijsten bleek dat bepaalde
wagennummers gelijktijdig voorkwamen op twee verschillende wagenlijsten en twee
verschillende trajecten.
Deze constatering is door ProRail voorgelegd aan de betreffende vervoerder. De vervoerder
heeft uitgezocht wat daarvan de oorzaak is. Daaruit is gebleken dat het een invoerfout betrof
van een operator, die dat een aantal keer zo heeft ingevoerd. Dit is met de betreffende
operator besproken, zodat hij deze fout voortaan niet meer zal maken. De betreffende
wagens hebben in de werkelijkheid dus niet op het traject Sittard-Born gereden, dit geldt
zowel voor 2018 (in totaal 7 wagens) als in 2017 (totaal 42 wagens).
In uw vraag geeft u aan dat naar uw weten, het vervoer van gevaarlijke stoffen op het traject
Sittard-Born, niet is toegestaan. Dat is niet juist, er is op dit traject alleen geen structureel
vervoer van gevaarlijke stoffen voorzien, vandaar dat de risicoplafonds in Basisnet op 0
staan, maar dat betekent niet dat er juridisch gezien een vervoersverbod geldt.‘
Via de griffie heb ik hierover op 24 september ook een technische vraag ingediend.
Vandaag ontving ik foto's die op 2 oktober gemaakt zouden zijn.
Op 4 oktober heb ik de burgemeester reeds een email gestuurd waarin ik hem van een andere
inwoner afkomstige melding bericht over 10 ketelwagons met gevaarlijke stoffen die op het
emplacement Born staan opgesteld en hem gedetailleerd geïnformeerd over de moeite die het een
inwoner kost om een dergelijke melding door te geven en op de juiste plek te laten landen.
Bijgaande foto’s vormen het bewijs dat er treinen met gevaarlijke stoffen over het traject SittardBorn rijden en dat deze treinen zelfs niet-WB-vrij zijn blijkens de volgorde van de wagons.

Graag wil ik van u weten:
Vraag 1
Waar kwam deze trein vandaan, waar ging deze heen en wat was de exacte samenstelling van
deze trein?
Vraag 3
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?
Vraag 4
Wat was het doel waarom deze trein op emplacement Born rangeerde?
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 Born te rangeren. Zo ja, ontvang ik
graag een kopie van deze ontheffing alsmede de reden van ontheffing?
Vraag 6
Mocht er geen ontheffing om met 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.
In 2010 was ik aanwezig bij een bijeenkomst in buurthuis Buchten waar de gemeente samen met
Prorail omwonenden van emplacement Born en van de spoorlijn Sittard-Born in kennis stelde van
het vergunningverlening voor rangeren met o.a. 200 wagons cat-A (LPG) op het emplacement.
Informatie die bewoners ontvingen van niet-officiële zijde leidde er toe dat actiegroep SPOORWIJS
werd opgericht. Deze actiegroep bereikte bij de Raad van State dat Prorail geen vergunning kreeg
om met gevaarlijke stoffen op emplacement te rangeren.
Vraag 7
Wat gaat de gemeente doen om te vermijden dat Prorail emplacement Born defacto gaat gebruiken
ondanks dat de Raad van State heeft bepaald dat Prorail hiervoor geen vergunning heeft?
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