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1. Voorstellen stuurgroep, projectgroep en klankbordgroep. 

 

2. Algemeen informatief deel.  

o Korte inleiding basisnet spoor. 

o Stand van zaken wet- en regelgeving / inventarisatie spoorzones. 

o Toelichting projectstructuur. 

 

3. Inhoudelijk project spoorzone 

o Onderzoek naar knelpunten en maatregelen in de spoorzones. 

o Veiligheid en Zelfredzaamheid 

o Leefbaarheid 

   - Pauze-  

 

4.      Vragen en antwoorden 

 

5.  Afsluiting 

Programma: 
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Even voorstellen! 

Klankbordgroep Basisnet Spoor 

 

Roosendaal 

• De heer Huijzer 

• De heer Prevoo 

• De heer Horemans 

 

Halderberge (Oudenbosch) 

• De heer De Bruin 

• De heer Van der Heijde 

• De heer Provily 

• De heer Houthuijzen 

 

Moerdijk (Zevenbergen) 

• Mevrouw Gerla 

• De heer Delleman 

• De heer Van Berkel 

 

 



  

 

 
1. Korte introductie Basisnet Spoor 

 

2.      De knelpunten. 

  

3. Wat hebben we tot nu toe samen bereikt binnen dit dossier? 

 

4.      Wet & regelgeving  

 

5.  Onze samenwerking in een projectstructuur 



• 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.  

 

 

 

 

 

Waar gaat het Basisnet over? 



Waar gaat het Basisnet over? 

• 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. 

 

 
http://youtu.be/O_mwNAAApzc 

 

http://youtu.be/O_mwNAAApzc




Traject R’Daal –Lage 
Zwaluwe 

2010 2012 2020?  

Brandbaar gas 3.950 3.450 19.020 

Toxisch gas 2.400 500 4.960 

Zeer toxisch gas 0 0 50 

Zeer brandbare 
vloeistof 

1.500 1.110 20.340 

Toxische vloeistof 850 880 4.260 

Zeer toxische 
vloeistof 

50 0 1.890 

TOTAAL: 8.750 5.940 50.520 

Veiligheidswinst op ons traject ligt genuanceerder 



Verdiepingsslag wet- en regelgeving  

Ruimtelijke consequenties  

- Basisnetafstanden. 

- (beperkt) kwetsbare objecten. 

- Plasbrandaandachtsgebieden 

- Groepsrisico 

 



 

 

 

• Saneringssituaties. 

 

 

 

• Maatwerkoplossingen. 

 

 

 

• Planschade. 

 



Waar staan we nu? 

Vele brieven en mails, zoals: 
• maart 2012: Brief Leden 2e Kamer. 
• juni 2013: Brief Leden 1e Kamer. 
• juni 2014: Brief Leden 2e Kamer. 
• juli 2014: Uitnodiging staatssecr. I&M 

Welke o.a. hebben geleid: 
• Basisnet spoor nog niet in werking. 
• Aanbouwen en ruimtelijke capaciteit 

opnieuw onder de loep  maatwerk. 
• Beleidsbrief verwerven woningen wordt 

aangepast. 
• Problematiek heeft landelijke  aandacht. 
• 5 miljoen voor concrete veiligheids-

winst. 



 
• Wetsvoorstel Basisnet vastgesteld. 
• Publicatie Regeling basisnet, BTEV en beleidsbrief 
• Nahangprocedure 2e Kamer 





Spoorzone  
Roosendaal-Halderberge-Moerdijk 
 
Onderzoek 

bestrijdbaarheid - zelfredzaamheid 

Presentatie voor de gezamenlijke 
raadsvergadering op 22 september 2014 

 

Monique Berrevoets 

Jeroen Eskens 

 

 



Onderzoeksthema’s: 

1. Belevingsonderzoek 
2. Incidentscenario's 
3. Zelfredzaamheid 
4. Bestrijdbaarheid 
5. Waterhuishouding 
6. Ruimtelijke plannen 



Belevingsonderzoek 

• Steekproef 

• 80% tevreden tot zeer tevreden met omgeving 

• Geen verhuisplannen 

• Zéér goede medewerking aan het onderzoek 

• Goede basis voor risicocommunicatie / 

 communicatie over zelfredzaamheid. 

 

Wens:  concrete en inhoudelijke risicocommunicatie  
(niet alleen: ramen en deuren sluiten enz.) 
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Conclusies op hoofdlijn 

• Komst Basisnet 'leeft' in hoge mate 

• Duidelijke zorg, maar vooral ook: 
– Actief meedenken over eigen positie  

– Actief meedenken over eigen acties (wat is verstandig) 
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Incidentscenario's   
gevaarlijke stoffen  

 
 
  
 

– Brand nabij gevaarlijke stoffen; 
 
– Lekkage brandbare vloeistof met ontsteking; 
 
– (dreigende) escalatie: explosie of BLEVE . 
  
–Lekkage toxische vloeistof met verdamping; 
  
–Lekkage toxisch gas met giftige wolk 



Zelfredzaamheid 

 

 
  
 

Duidelijk handelingsperspectief nodig: 
   schuilen of vluchten 

 
– Verbeterpunten: 

 
– Communicatie 
– Goede alarmering 
– Vloeistofkeerwanden (tijd winnen) 
– Vluchtroutes (in enkele gevallen) 

– Objectgericht onderzoek adhv Bouwbesluit 
 



Vloeistof-
keerwanden 



 
  
 

Verbeterde 
vluchtmogelijkheid 



Bestrijdbaarheid 

 
  
 

1. Bereikbaarheid: binnen woonkernen goed: 
situatie borgen! 

2. Bluswatervoorziening: in het algemeen goed, 
enkele lokale aandachtspunten (zie 
aanbevelingen per locatie) 

3.  Eerste inzet lokale posten: 
- richten op verkenning en ontruiming 
- wacht bij gevaarlijke stoffen op advies AGS 
- houd afstand bij onduidelijkheid situatie! 

4. Wees terughoudend met water opbrengen: 
- escalatie (gevolg van) incident! 
 
 



Waterhuishouding 

 
  
 

- Uitstroming toxische/brandbare vloeistof met 
verspreiding naar omgeving (ook via riolering). 
 

- Zodra in riolering: verspreiding binnen enkele 
minuten… 
 

-  …met mogelijke verdamping gevaarlijke stof. 
 

-  Escalatie door (overmatige) inzet bluswater  
 
 



Verspreiding via riolering 

 
  
 

1.  
 





Ruimtelijke plannen 

 
  
 

Voorkom nieuwe knelpunten: 
• actualisatie bestemmingsplannen met in acht 

name regelgeving (Bevt) 
• Ruimtelijk besluit gehele spoorzone waarin 

bijvoorbeeld uitsluiting gevoelige activiteiten 
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Verbetering Hulpverlening en Zelfredzaamheid 

Roosendaal-Halderberge-Moerdijk 

22 september 2014 

 

 

 

 

 

 
 
Harry Killaars 
Adviseur Risicobeheersing 
Adviseur gevaarlijke stoffen 
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Inhoud 

 Analyse 

 Verbetervoorstellen 

 Deelprojecten 

 Planning 

 Demonstratie CBIS 
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Scenario Wetteren  
4 mei 2013 

29 



Spoorschouw  
11 maart 2014 

30 

Prorail 

Werkgroep 

Waterschap 

Lokale gemeente ambtenaren 

Rioolbeheer/onderhoud 

 



Spoorschouw 11 maart 
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Verbeteringen aan 
de de directe 
omgeving 

•Spoorsloten 

•Watergangen 

•Drainagesystemen 

•Retentiesloten/vijvers 

•Duikers 

•Gemalen 

•stuwwen 

•Rioolputten 

•Overstorten 

•Compartimenten 

•Brandkranen 

•Bereikbaarheid 

•Kwetsbare objecten 

•Bijzonder kwetsbare objecten 

•Overwegen 

•Nieuwe ruimtelijke plannen 
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Projecten en 
aanbevelingen 

33 



Verbetering Zelfredzaamheid in 
samenwerking met GHOR en TNO 

34 

Deelresultaten bespreken met Klankbordgroep 



Verbetering Zelfredzaamheid in 
samenwerking met GHOR en TNO 
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CBIS 

36 



Planning 
Zelfredzaamheid 

37 



Planning  
Fysieke maatregelen 

38 



CBIS  
22 september 2014 

39 



Vragen, nu of later! 

harry.killaars@brandweermwb.nl 

40 

mailto:harry.killaars@brandweermwb.nl


Scoop project – 
Leefbaarheid  

• Geluid, trillingen en dichtliggen overwegen 
dagelijks mee te maken 

• Combinatie mogelijkheden 

• Dekking derden en lopende projecten binnen 
4 partijen 

 



Geluid 

• Door mogelijke toename goederenvervoer 
over spoor toename geluid. 

• ProRail behandelt geluidsproblematiek 
conform MJPG 

• Wat doen we met onze specifieke gevallen 

• Combineren van maatregelen ook irt Trillingen 



Trillingen 
• Meten waar hoeveel trillingshinder is, sterk 

afhankelijk van grondgesteldheid 

• Probleempunten in beeld brengen 

• Overleg met spoorbeheerder ProRail 

• Maatregelen opstellen, in combinatie met 
veiligheids- en geluidsaspecten uitvoeren 

 

 



Overwegen 
• Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. 

• Gezamenlijke integralen aanvraag gedaan voor 
in totaal 6 overwegen 

• Proces verder 



Leefbaarheidsaspecten 

• Conclusies: 

• Geen harde toezeggingen, lange termijn 

• Trachten in tempo uitvoering 
veiligheidsmaatregelen 

 


