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Programma

• Informatie en stand van zaken
• Wat is het Basisnet Spoor (kort)
• Voortraject
• Projectplan 
• Bestuurlijke aandachtpunten
• Risicoruimte over het spoor
• Stand van zaken (wat hebben we gedaan na 

bewonersavond 18 september)
• Zienswijze/reactie op de Regeling
• Vormen Klankbordgroep



Wat is het Basisnet Spoor

• Overheid en bedrijfsleven hebben een systeem ontwikkeld om de 
spanning tussen vervoer, ruimtelijke ontwikkeling en veiligheid te 
beheersen. Dat systeem heet Basisnet. Het heeft betrekking op 
vervoer van gevaarlijke stoffen over water, weg en spoor.

• De doelen van Basisnet zijn:
– gevaarlijke stoffen kunnen vervoeren tussen de belangrijkste 

industriële plaatsen in Nederland en het buitenland, ook in de 
toekomst;

– belangrijke ruimtelijke plannen kunnen doorgaan;
– risico's voor omwonenden langs de routes binnen wettelijke 

grenzen brengen en houden. 
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Wat is het Basisnet Spoor 
(vervolg)

• Basisnet Spoor gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen op het 
hoofdspoorwegennet. Veel spoorlijnen gaan dwars door stedelijke 
gebieden. 

• Om het vervoer over spoor veiliger te maken zijn een aantal 
veiligheidsmaatregelen getroffen.

• Het vervoer over Basisnet Spoor en de samenstelling van de trein 
wordt gemonitord. Elke drie maanden wordt gerapporteerd.
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Voortraject

• Vanaf eind 2009 overleg met het Ministerie Infra en Milieu
• Sinds die tijd vragen we om meer duidelijkheid 
• Juni 2011 een brief aan de Minister I&M gestuurd over de 

knelpunten
• De gemeente wil duidelijk en helder communiceren zijn naar de 

inwoners. Daarvoor was te veel onduidelijk
• Brief aan de Tweede Kamer in maart 2012 namens de gemeente 

Halderberge en Moerdijk over de behandeling van het wetsvoorstel 
en de mogelijke verslechtering voor de veiligheid en de leefbaarheid

• 19 juni 2012 is het voorstel behandeld in de Tweede Kamer en 
aangenomen



Voortraject (vervolg).

• Juni 2013 brief gezonden aan de leden van de Eerste Kamer door 
de gemeente Moerdijk en Halderberge 

• Pas vanaf juli 2013 duidelijkheid over de gevolgen
• September 2013 eerste bewonersbijeenkomst gehouden
• Aandacht gevraagd voor de veiligheid voor de inwoners
• Eerste Kamer heeft op 9 juli 2013 het voorstel aangenomen
• 25 november 2013 is de regeling gepubliceerd
• Vanaf dat moment, vier weken de tijd, voor zienswijze en/of 

bedenkingen
• Het Besluit Externe Veiligheid Transportroutes (BEVT) wordt naar 

verwachting 1 januari 2014 van kracht.  



Projectplan  

1. Het ministerie heeft 5 miljoen beschikbaar gesteld voor de drie 
gemeenten (Roosendaal, Moerdijk en Halderberge)

2. Stuurgroep en projectorganisatie 
3. Projectplan en begroting is ingediend

- Bevorderen zelfredzaamheid
- Operationele verbeteringen bestrijdbaarheid
- Fysieke maatregelen
- Projectorganisatie & Onderzoek



Bestuurlijke aandachtpunten

• Is het beschikbare budget voldoende?
• Alternatieven (spoorverbindingen)

Veza –boog
Robellijn (onderdeel van TEN-T)

• Spoorwegovergangen
• Geluid- en trillingen



Spoorverbindingen



Risicoruimte over spoor 
door Halderberge
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Soort gevaarlijke stof Aantal wagons per jaar

Realisatie
2012

Situatie 2020 
zonder Basisnet

Situatie 2020 
met 

Basisnet 1)

Brandbare gassen (zoals LPG) 3.450 8.960 19.020

Giftige gassen (ammoniak) 500 5.310 4.960

Zeer giftige gassen (chloor)    0 0 50

Brandbare vloeistoffen (zoals benzine) 1.110 10.490 20.340

Giftige vloeistoffen 880 2.860 4.260

Zeer giftige vloeistoffen 0 1.140 1.890

1) Toename vloeit voort uit bestuurlijke afspraak om de dichtbevolkte gebieden langs de 
Brabantroute te ontzien door vervoer gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk via de Betuweroute te laten 
rijden.
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Wat betekent het Basisnet: RO-zijde

25 september 2012

referentiepunt risicoplafond
10-6

Risicoruimte

Veiligheidszone

(geen kwetsbare 
objecten)

Plasbrandaandachtsgebied              
30 meter

(aanvullende bouwvoorschriften)

Verantwoording groepsrisico 200 meter



Proces vanaf bewonersavond 
18 september.

• Internetsite
Q&A-list (witte briefjes, verspreid en regelmatig 

vernieuwd)
Presentaties bewonersavond

• Vragen aan balie, telefoon en per brief
• Gesprekken met bewoners ter plaatse



• Gesprekken met buurgemeenten, Ministerie en 
Veiligheidsregio

• Opzetten projectplan 5 miljoen
• Reactie op feitenblad
• Voorbereiding zienswijze/reactie op de Regeling 

Basisnet
• Schouw 



Proces

Ministerie treedt in overleg 
met woningeigenaren en 
maakt heldere afspraken.



Proces
- Onderzoek gebruik en moment van 

aanbouw door gemeente.

- Gezamenlijk beeld in oktober 2013 richting 
Ministerie.

- In overleg met Ministerie



Proces
- Onderzoek plancapaciteit door gemeente 

en SAOZ.

- Gezamenlijk beeld 4e kwartaal 2013 richting 
Ministerie.

- Afspraken over maatwerk. 



Zienswijze/reactie

• Regeling Basisnet ter inzage van 25 november tot en 
met 23 december 2013. 

• Reactie indienen tot en met 23 december 2013.
• Bij voorkeur digitaal dmv het reactieformulier.

http://www.centrumpp.nl/projectenactuele_consultatieprojecten/

• Of per brief: 
Centrum Publieksparticipatie
Tav Basisnet
Postbus 30316
2500 GH Den Haag



Persoonsgegevens



Uw reactie



Bijlagen bijvoegen



PAUZE



Vragen?


