
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Geacht college,  
 
Hierbij vragen wij graag uw aandacht 
voor de zorgelijke berichtgeving van de NOS gisteren over het feit 
dat er veel meer gevaarlijke stoffen door onze Brabantse 
en Limburgse steden rijden dan toegestaan en dat vervoerders vaak 
niet goed aangeven welke gevaarlijke stoffen ze op 
spooremplacementen hebben staan hoewel ze daartoe wettelijk 
verplicht zijn. Dat is een slechte zaak omdat hulpdiensten daardoor 
bij calamiteiten in problemen kunnen komen. 
De normen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor 
worden op verschillende trajecten behoorlijk overschreden. Met name 
inNoord-Brabant en Limburg rijden veel meer wagons met brandbaar gas 
(lpg) dan is toegestaan. Daarbij wordt de norm drie tot vier keer 
overschreden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft gekregen na een 
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. 
Zo mogen in Tilburg per jaar 3650 wagons met LPG passeren. In 2015 
kwamen er in negen maanden ruim 6300 langs. Voor Eindhoven is de 
norm 2150 wagons; het werden er meer dan 8000.Dat er nu veel te veel 
goederenwagons over die routes rijden, komt doordat ze moeten worden 
omgeleid. Er zijn werkzaamheden aan de Betuweroute. Ook importeert 
Duitsland meer gas, waardoor de transporten zijn toegenomen. 
Dit alles is voor de ons reden om de volgende vragen te stellen aan 
het college: 
 
1. Heeft u kennis genomen van de berichtgeving van de NOS en zo ja, 
wat vindt u hiervan? Is het juist dat de normenworden overschreden? 
  
2. Hoe controleert u de spoorveiligheid en het soort wagons op uw 
grondgebied, welke wet- en regelgeving liggen hieraan ten 



grondslag en welke normen worden er gehanteerd? Graag een overzicht 
hiervan toevoegen bij uw beantwoording. 
  
3. Had uw College al eerder weet van de overschrijdingen van de 
(veiligheids)normen door de enorme toename van brandbare, toxische 
en explosieve stoffen over ons spoor? 
- Zo ja, om welke stoffen en hoeveel wagons gaat het, welke normen 
daarbij worden gehanteerd, hoe hoog is de overschrijding en welke 
acties heeft u ondernomen om ervoor te zorgen 
dat de normen wordennageleefd? 
- Zo nee, waarom niet? 
  
4. Bent u met ons van mening dat het gevaarlijk, onverstandig en 
onwenselijk is om op grote schaal goederen met brandbare, toxische 
en explosieve stoffen door dichtbewoonde gebieden te vervoeren en te 
rangeren? 
- Zo ja, wat gaat u eraan doen? 
- Zo nee, waarom niet? 
  
5. Wat gaat het College eraan doen om de veiligheid op het spoor en 
de spooremplacementen te verbeteren en hoe verhoud zich dit tot 
de gevolgen van de omleiding van de Betuweroute? Welke mogelijkheden 
heeft u hiertoe? 
  
6. Vindt er overleg plaats met hulpdiensten over het aanscherpen van 
de nu geldende rampenplannen nu uit onderzoek van de Inspectie 
Leefomgeving en Transport blijkt dat de naleving van de wettelijke 
verplichting tot registratie van gevaarlijke stoffen op 
emplacementen over het geheel genomen ver onder de maat is? 
- Zo ja, op welke wijze en wanneer mogen onze inwoners een nieuw 
rampenplan verwachten? 
- Zo nee, waarom niet? Bent u hiertoe wel bereid? 
  
  
Bij voorbaat dank voor uw beantwoording. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
CDA Tilburg 
Claudia Dankers  
 
 


