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VERZONDEN - 6 JUNI 2019

Geachte heer Renet,

Namens de fractie SPA stelt u andermaal vragen over de (nachtelijke) activiteiten op het 
spoorbaanvak Sittard-Born. In antwoord op deze vragen ex artikel 43 RvO berichten wij 
u als volgt.

Vraag 1.
Is het juist dat er rond die tijd (vrijdag 17 mei om 00.35 uur) een trein op het traject 
Sittard-Buchten reed?

Ja, dat is juist.
Uit opgave van ProRail blijkt overigens dat het in april en mei van dit jaar drie keer 
is voorgekomen dat er in de nachtelijke uren een goederentrein van Sittard naar 
Bom is doorgestuurd.

Vraag 2.
Wat was de samenstelling van die trein en waar kwam die vandaan?

Het betrof een lege trein afkomstig uit Duitsland

Vraag 3.
Reed die trein daar conform vergunning, wie had toestemming gegeven dat die trein 
daar op dat tijdstip mocht rijden en waarom?

Allereerst kent het doorgaand vervoer op het spoorbaanvak Sittard-Born geen 
vergunning, wel heeft het emplacement Bom een (milieu)vergunning.

In casu betrof het hier een overmacht situatie waarbij een trein, die te laat in 
Sittard aankwam, is doorgestuurd naar Bom omdat er op het emplacement Sittard 
geen ruimte was om deze te parkeren.

De vergunning van het emplacement Bom verbiedt rangeerwerkzaamheden en 
overstand met langdurig draaiende motoren op zondag en van maandag tot en 
met zaterdag tussen 22.00 en 07.00 uur, waar in dit geval geen sprake van was.
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NB: dit gold ook voor de andere twee keer treinen als in antwoord 1 vermeld.

Vraag 4.
Wat gaat het college doen om herhaling te voorkomen en de nachtrust van onze 
inwoners te waarborgen?

Omdat er geen overtredingen zijn begaan zien wij geen reden om tot actie over te 
gaan.
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