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“Spanning”

• Oplossingen elders geven “spanning” in met 
name Halderberge, Moerdijk en Roosendaal. 

• Jaren in gezamenlijkheid zoeken naar 
oplossingen om enerzijds de leefbaarheid te 
kunnen blijven garanderen en anderzijds 
alternatieven te kunnen aandragen.

• Hoe? Overleg met Ministerie, B5, regio en         
buurgemeenten, brieven, onderzoeken etc.



Brieven, zoals:
• juni 2011: Brief aan Minister 

I&M.
• maart 2012: Brief Leden 2e

Kamer der Staten-Generaal.
• juni 2013: Brief Leden 1e

Kamer der Staten-Generaal.



Meer helderheid

• Door besluiten hebben we nu een beeld van wat we naar 
de toekomst kunnen verwachten. 

• We zien ook aan de realisatiecijfers dat de forse 
toename niet van vandaag op morgen plaats zal vinden.

• We krijgen meer inzicht in de risico’s en de effecten van 
het spoorvervoer.

• Samen met de 2 buurgemeenten, Ministerie I&M en 
Veiligheidsregio gaan we fors investeren in meer 
veiligheid rond het spoor. 



Meer helderheid

• Dat betekent ook meer duidelijkheid over de  
saneringsknelpunten

• De komende periode worden de gevolgen voor 
bestaande aan- en uitbouwen in de veiligheidszone in 
beeld gebracht. 

• De komende periode worden de gevolgen voor 
ruimtelijke capaciteit voor zowel gemeente als 
particulieren beter in beeld gebracht



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.

- Compensatie van gemaakte kosten bij 
afzien van uitbouw.



Proces

- Medio oktober 2013 publicatie Regeling Basisnet.

Na publicatie:
- Definitief beeld spanningsveld gemeente aanbieden aan 

Ministerie.
- Gecoördineerde inspraakreactie gemeenten Halderberge, 

Moerdijk en Roosendaal.
- Inspraakreacties burgers Halderberge richting Ministerie



En verder?

• Onderzoek en inzet toegezegde middelen Ministerie I&M 
voor Bestrijdbaarheid & Zelfredzaamheid rond het spoor. 

• Onderzoek langetermijnperspectief spoorgoederen-
vervoer; ROBEL.

• Goede communicatie over de Impact voor de inwoners 
van onze gemeente.



Samenvattend

• Voortzetten samenwerking 3 gemeenten Roosendaal-
Moerdijk en Halderberge.

• Overleg ministerie over knelpunten.
• Ruimtelijke doorvertaling van de wet basisnet spoor in 

bestemmingsplan.
• Contact vanuit ministerie met belanghebbenden.
• Intensieve samenwerking Veiligheidsregio omtrent de 

veiligheid langs het spoor. 
• Vaste contactpersoon gemeente voor inwoners.
• Medio oktober 2013 publicatie Regeling Basisnet. Na 

publicatie: inspraakreacties richting Ministerie.



Vragen?


