
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 september 2014. 
 
Het bestuur van de VAG heeft beroep aangetekend tegen de beslissing op bezwaar van 
Staatssecretaris Mansveld van 9 juli 2014 met betrekking tot ons bezwaar over het besluit WOB. 
Het verloop van deze procedure is in deze beslissing opgenomen.  
 
Transparantie ver te zoeken 
De VAG is van mening dat er geen redenen zijn om de gevraagde stukken niet beschikbaar en ter 
inzage te geven. Bij de tot stand koming van de wet Basisnet Spoor was er van transparantie geen 
sprake. Belanghebbenden, waaronder de bewoners aan het spoortracé Moerdijk - Roosendaal,  maar 
ook bestuurders in onze regio zijn de afgelopen jaren niet betrokken geweest bij de besluitvorming 
over de wet Basisnet Spoor. Deze wet gaat alleen over de veiligheid van het vervoer gevaarlijke 
stoffen en regelt een plafond van dit VGS van 50.000 tot 100.000 wagons per jaar. Andere belangrijke 
aandachtspunten zoals de leefbaarheid, gezondheid, risico's e.d. zijn hierbij niet betrokken en 
hebben geen invloed gehad op de besluiten. In het verleden waren dit belangrijke aandachtpunten in 
de MER 2000.  
 
Veel vragen. 
Heeft de Staatssecretaris en het ministerie van I&M iets te verbergen? Waarom mogen wij niet 
kennis nemen van wat er in de afgelopen jaren besloten is? Welke afspraken zijn  er gemaakt met de 
verladers en vervoerders van VGS? Waarom is er zo'n forse toename nodig van dit vervoer en hoe 
komt het dat het risico ineens kleiner is geworden? Welke maatregelen zijn er genomen om de 
leefbaarheid van omwonenden niet te schaden? Hoe zit het met de toename van geluid, trillingen en  
fijnstof? Veel vragen waar de VAG geen antwoord op heeft gekregen. 
  
In beroep 
Met het instellen van beroep tegen deze beslissing op bezwaar bij de bestuursrechter wilt de VAG  bij 
de bestuursrechter bepleiten de geweigerde stukken alsnog te krijgen. Het beroep is op tijd 
ingediend. Vanwege een achterstand bij de rechtbank zal het wel een paar maanden duren voordat 
een en ander duidelijk wordt. De procedure gaat vooralsnog digitaal. Indien het noodzakelijk is dan 
volgt er een openbare zitting.  
 
Het bestuur van de VAG houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 


