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Inleiding

Zelfredzaamheid en ‘samen redzaam zijn’: wat is dat en hoe je het?

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de veiligheid van het vervoer
van gevaarlijke stoffen over het spoor door Moerdijk, Halderberge en
Roosendaal. In deze uitgave blikken we terug.

Wethouder Cees Lok van Roosendaal over de pilot in zijn gemeente.

Hoe het begon

Werk aan de winkel
In 2021 is begonnen met allerlei infrastructurele werkzaamheden aan en
rond het spoor.

Van de eerste mededelingen in 2013 tot het Plan van Aanpak in 2015.

Brieven, brieven en nog eens brieven
Jac Klijs blikt terug
Jac Klijs was als burgemeester van Moerdijk voorzitter van de stuurgroep
en had daarmee bestuurlijk de leiding over het project Spoorzones
Moerdijk-Halderberge-Roosendaal.

Staatssecretarissen over de vloer
Het project trok volop de aandacht uit Den Haag. In 2015 kwam
staatssecretaris Wilma Mansveld op bezoek, in 2016 haar opvolgster
Sharon Dijksma.

‘Samen sta je sterk’
Noud Bruinincx over de toegevoegde waarde van de integrale
benadering door de Veiligheidsregio.

De gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal voerden een stevige
lobby richting Den Haag.

‘We trokken samen op met onze gemeentebesturen’
Gabriël van der Heijde over de rol en het belang van de
klankbordgroepen.

We blijven de aandacht vasthouden
We blijven lobbyen voor een zo veilig mogelijk vervoer van gevaarlijke
stoffen over het spoor.

INLEIDING
‘Het kan je als treinreiziger gebeuren dat je reis niet verloopt zoals je had
gedacht. Er is geen echte dienstregeling. Je stopt onderweg vaker dan
waarmee je rekening had gehouden en er treedt vertraging op. Maar je
laat je niet ontmoedigen. Je wilt je eindbestemming bereiken.’
Aldus de burgemeesters van Moerdijk, Halderberge en Roosendaal in
2017 in een opiniestuk, waarin zij de balans opmaakten van het verloop
van wat officieel Basisnet Spoor heet. Een wettelijke regeling over het
goederenvervoer over het spoor. In 2013 werd bekend dat die regeling voor
de drie gemeenten inhoudt dat er vanaf 2020 per jaar maximaal 50.000
wagons met gevaarlijke stoffen over het spoor mogen rijden. In 2013 waren
dat er nog circa 8.500.
Sinds 2013 is er veel gebeurd. De drie gemeenten hebben, samen
met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, intensief overlegd
met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en later ook met
spoorwegbeheerder ProRail. Ook inwoners van de gemeenten zijn daarbij
betrokken. Het pleidooi vanuit Moerdijk, Halderberge en Roosendaal ging
vooral over de veiligheid aan en rond het spoor en de zelfredzaamheid
van bewoners. Ook de leefbaarheid kwam aan de orde. Bewindslieden
uit Den Haag kwamen naar dat pleidooi luisteren, er kwam 5 miljoen euro

van het rijk voor extra veiligheidsmaatregelen die inmiddels (in 2021) zijn
uitgevoerd en er staan nog maatregelen op stapel.
De drie gemeenten hebben het altijd over ‘ons spoor naar de toekomst’,
wanneer zij in Den Haag lobbyen voor aandacht en maatregelen en
daarmee de belangen van hun inwoners behartigen. Die lobby en
belangenbehartiging wordt nu opgepakt door Regio West-Brabant.
Dit samenwerkingsverband van 16 gemeenten kan die lobby en
belangenbehartiging extra kracht bij zetten. Temeer omdat behalve
Moerdijk, Halderberge en Roosendaal ook andere gemeenten in de
regio worden geconfronteerd met de impact van het spoorvervoer van
gevaarlijke stoffen.
Het overdragen van dat stokje is voor de gemeenten Moerdijk, Halderberge
en Roosendaal aanleiding om - samen met de Veiligheidsregio - dit
Reisverslag 2013-2021 uit te brengen. Overigens met het besef dat ‘ons
spoor van de toekomst’ nog niet af is. Hoe dat er in de toekomst uitziet,
is moeilijk te voorspellen. Zoals de drie burgemeesters het in 2017 gezegd
zouden hebben: ‘De trein blijft in beweging om samen de best mogelijke
bestemming te bereiken.’

Inleiding

HOE HET BEGON
De gezichten stonden op somber in het najaar van 2013. Zowel bij de gemeentebesturen
van Moerdijk, Halderberge en Roosendaal als bij de inwoners van de drie gemeenten. Het
Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat was het verhaal over Basisnet Spoor komen
uitleggen.
Meer veiligheid aan en rond het spoor bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat was de
bedoeling van wat officieel de Wet Basisnet Spoor heet. Met zo’n doelstelling kan niemand
ontevreden zijn. Dankzij die wet worden immers voor heel Nederland grenzen gesteld aan
de risico’s die het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor kan meebrengen. Maar die
tevredenheid gold niet voor de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal. Want daar
mocht van de wetgever het spoortransport van gevaarlijke stoffen toenemen. Van 6.000
wagons per jaar in 2014 tot mogelijk 50.000 in 2020 en misschien wel 100.000 in 2040.
5 miljoen euro van het rijk
Sombere gezichten dus, zeker omdat men zich realiseerde dat de plannen van het rijk niet
waren tegen te houden. Dus was actie geboden. De genoemde gemeentebesturen vormden één
front, bewoners organiseerden zich, er kwam overleg met Den Haag, er werd druk vergaderd
en gelobbyd. Met als eerste resultaat de toezegging van het ministerie dat er vijf miljoen euro
beschikbaar kwam voor extra aanvullende maatregelen voor de veiligheid van omwonenden.
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Samen aan de slag
met de maatregelen
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Hoe het begon

Samen aan de slag
Eind 2014 lag er een plan op tafel om voor maximale veiligheid te gaan. Gemeenten, inwoners,
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en diverse andere partijen en deskundigen hadden
niets nagelaten om in beeld te krijgen wat er allemaal nodig is voor een zo veilig mogelijke
omgeving. Een uniek belevingsonderzoek; een uitgebreid maatregelenonderzoek; plannen
voor zorgvuldige en snelle communicatie met omwonenden en anderen, vooral wanneer zich
onverhoopt een incident voordoet; de brandweer die zich optimaal voorbereidt; de ruimtelijke
ontwikkelingen rond het spoor in kaart brengen; opkomen voor de belangen van bewoners die
heel dicht op het spoor wonen. Er stond al heel veel op een rij. Dat alles kwam terecht in een
brochure met de belangrijkste onderzoeksresultaten, plannen en maatregelen. Ook inwoners en
andere betrokkenen komen in de brochure aan het woord.
De eerste maatregelen zouden snel in uitvoering komen, maar dat ging niet zonder slag of stoot.
Ook de onderhandelingen met Den Haag gingen verder, omdat er nog veel onduidelijk was en
nog veel moest worden geregeld. De veiligheid van inwoners, bedrijven en bezoekers zo goed
mogelijk waarborgen, zou een veelomvattend karwei worden.
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JAC KLIJS BLIKT TERUG

‘HET IS EN WORDT IN ELK GEVAL
EEN STUK VEILIGER’
Jac Klijs herinnert zich nog hoe het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat in 2013 uitleg
kwam geven over de nieuwe regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.
“Alsof er vanaf de volgende dag al 50.000 ketelwagons per jaar door Zevenbergen zouden
denderen. Die verkeerde beeldvorming was geen beste start.”
Na 8 jaar overleggen, belangen behartigen en lobbyen vindt hij de maatregelen die in 2021 hun
beslag krijgen, een belangrijke veiligheidswinst. “En in 2023 wordt het nóg veiliger, wanneer
ProRail zijn groot onderhoud aan het spoor uitvoert. Daar gaan we ze aan houden.”
Samen optrekken
Als burgemeester van Moerdijk* stond Jac Klijs pal voor de belangen van zijn inwoners.
Bovendien was hij voorzitter van de stuurgroep waarin de gemeentebesturen van Moerdijk,
Halderberge en Roosendaal en de Veiligheidsregio samenwerkten. “Samen konden we een vuist
maken naar het ministerie, de politiek in Den Haag en ProRail.” Ook de inwoners werden in het
proces betrokken. “Dankzij de klankbordgroepen in Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal
sloegen overheid en inwoners de handen ineen.”
* Dit interview met Jac Klijs is afgenomen vóór zijn afscheid op 27 mei 2021 als burgemeester van Moerdijk.
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Winstpunten
Behalve de concrete veiligheidsmaatregelen ziet Jac Klijs ook andere winstpunten. “Officieel
stond voor Den Haag de leefbaarheid niet op de agenda. Toch hebben we op het gebied van
geluidsoverlast en trillingen de nodige onderzoeken laten uitvoeren. Extra geld voor deze
aspecten kregen we niet van het rijk. Maar inmiddels rijden de treinen wel langzamer, gaat het
groot onderhoud door ProRail in 2023 zijn vruchten afwerpen en komen er op enkele plaatsen
geluidschermen. Ook hebben we ervoor gezorgd dat het rijk in overleg met de drie gemeenten
met een planschaderegeling komt voor inwoners met een eigen woning aan het spoor. Belangrijk
zijn verder de verrichte inspanningen voor het Veiligheidsdasboard. Op lokaal niveau is deze
webapplicatie er niet gekomen, maar ze dient wel als voorbeeld voor de regio-brede aanpak
door de Veiligheidsregio.”
Toekomst
Jac Klijs heeft zijn twijfels over de komst van het gewenste spoor om de kernen heen. “We
moeten realistisch zijn. Er rijden nu per jaar zo’n 10.000 ketelwagons over het spoor. De groei zit
erin. Maar als je kijkt naar de ontwikkelingen van het goederenvervoer en de studies die hierover
verschijnen, verwacht ik dat het nog een hele tijd duurt voordat op ons traject de risicoplafonds
worden overschreden. Ik zie Den Haag voorlopig geen prioriteit geven aan een ‘dedicated spoor’.
Maar dat moet wél de stip op de horizon blijven, daar moeten we voor zorgen.”
Zeker zo belangrijk voor de toekomst vindt Jac Klijs de verdere belangenbehartiging en lobby
vanuit de regio. “Binnen het verband van Regio West-Brabant kunnen we samen met de
provincie een sterk geluid laten horen. We hebben het nodige bereikt. Van de 5 miljoen euro van
het rijk voor de veiligheidsmaatregelen is nog een beperkt bedrag over voor nazorg. Maar we
moeten de vinger aan de pols blijven houden.”
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STAATSSECRETARISSEN
OVER DE VLOER
Over belangstelling uit Den Haag voor de veiligheid rond het spoor hadden Moerdijk,
Halderberge en Roosendaal aanvankelijk niet te klagen. Maar liefst twee keer kwam de
staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat over de vloer. Wilma Mansveld beet in 2015
het spits af. Anderhalf jaar later kwam haar opvolgster Sharon Dijksma op bezoek.
Het bezoek van Wilma Mansveld bood de drie gemeentebesturen de mogelijkheid om samen
met inwoners ‘hun spoor naar de toekomst’ uit de doeken te doen. De staatssecretaris hoorde
de verschillende bijdragen in het gemeentehuis van Halderberge met belangstelling aan. Die
gingen onder andere over het vurig gewenste goederenspoor om de kernen heen: ‘de dedicated
spoorverbinding voor goederenvervoer’. Er waren ook de eerste pleidooien voor aandacht voor
leefbaarheidsaspecten als geluid en trillingen.
Tussen teleurstelling en optimisme
Aan de ene kant overheerste er teleurstelling in de berichtgeving over het bezoek van
staatssecretaris Mansveld. Ze had immers geen enkele concrete toezegging gedaan. Ook werd
er getwijfeld aan de goede bedoelingen in Den Haag, als het over de communicatie met de
betreffende gemeenten en hun inwoners ging. Maar er waren ook optimistische geluiden. In
Den Haag zouden nog diverse deuren op een kier staan. Bijvoorbeeld over de afspraken die
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nodig waren over de vergoeding van de planschade. Uit de contacten met het
ministerie, na het bezoek van de staatssecretaris, werd ook de hoop geput dat
men serieus wilde kijken naar de leefbaarheidsproblemen.
Zichtbaar verrast
Sharon Dijksma betrad in 2016 een volle Moerdijkzaal in het gemeentehuis
in Zevenbergen. Ze was zichtbaar verrast door de aanwezigheid van meer
dan 100 betrokken inwoners, bestuurders en vertegenwoordigers van
belangengroeperingen. Die hadden heel wat kritische vragen. Ook deze
staatssecretaris was weinig concreet in haar reacties. Terwijl velen hoopvol
waren gestemd. Ze had immers voor 80 miljoen euro aan verbeteringen
aangekondigd voor de Brabantroute: de spoorverbinding die via Breda, Tilburg
en Eindhoven naar het zuidoosten loopt. Dan zou er ook wel wat extra’s zijn
voor het traject Moerdijk-Halderberge-Roosendaal. De teleurstelling kwam eind
2016, toen de staatssecretaris een brief stuurde: geen concrete maatregelen en
geen toezeggingen.
De druk erop
Maar met ‘de druk op Den Haag’ was nu echt een begin gemaakt. “We hebben
duidelijk onder woorden gebracht waar de schoen wringt”, hoorde je na
afloop. “Ook van de kant van de provincie Noord-Brabant is er nu serieuze
belangstelling voor de spoorproblematiek in onze gemeenten. We zijn zowel in
Den Haag als in Den Bosch steeds duidelijker in beeld.”
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NOUD BRUININCX OVER DE INZET VAN DE VEILIGHEIDSREGIO:

‘SAMEN STA JE STERK’
Noud Bruinincx herinnert zich dat het in de eerste berichten over de
veiligheid van het spoor vooral ging over het voorkomen en bestrijden
van eventuele ongevallen. Noud is manager van district De Markiezaten
bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. “Dat in het begin vanuit
het perspectief van de brandweer naar de veiligheid werd gekeken, was
best logisch. Maar de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat je een
bredere benadering nodig hebt. Daar hebben we als Veiligheidsregio voor
kunnen zorgen.”

Die aanvankelijke brandweerscope heeft overigens heel veel opgeleverd.
Dankzij innovaties in de uitrusting, moderne communicatiemiddelen en de
kennis over gevaarlijke stoffen is de brandweer optimaal voorbereid voor de
bestrijding van een eventueel spoorongeval. Ook is en wordt er geoefend.
“Dat doen we bij de Veiligheidsregio multidisciplinair”, legt Noud uit, “dus met
inzet van alle hulpdiensten en overige betrokken partners. Dat is sowieso onze
benadering. We zetten onze expertises integraal in.”
Deskundigheden
Noud legt uit wat die integrale inzet voor de spoorzones in Moerdijk,
Halderberge en Roosendaal heeft betekend. “Bij het inventariseren van de
civieltechnische maatregelen die in 2021 worden uitgevoerd, is van onze
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deskundigheid gebruikgemaakt. Naast de operationele planvorming zijn we
actief bij het opzetten van plannen voor de zelfredzaamheid van bewoners
en de zorgcontinuïteit in verzorgingshuizen. We zorgen voor eenduidigheid
in de risico- en crisiscommunicatie. En we zorgen voor afstemming en
krachtenbundeling. Elke gemeente heeft uiteraard eigen belangen. Wij kijken
naar het grotere geheel en zorgen voor de juiste match. Met ons uitgebreide
netwerk kunnen we gemeenten bovendien ondersteunen in de lobby naar de
provincie en het rijk. Al die deskundigheden hebben we de afgelopen jaren
aangewend. Daar gaan we uiteraard mee door.”
Uitgaan van kracht
Rode draad in de benaderingswijze van de Veiligheidsregio is het uitgaan van
kracht. Noud: “Het spreekwoord zegt het al ‘angst is een slechte raadgever’.
Aan paniek zaaien heb je niets. Kijken hoe je samen sterk kunt staan, dat biedt
veel meer. Daar hebben de inwoners via de klankbordgroepen ons goed bij
geholpen. Formeel zijn de gemeenten onze opdrachtgever, maar dankzij die
klankbordgroepen hadden we een rechtsreeks lijn naar de inwoners. Dat heeft
positief gewerkt.”
Breed uitgerold
De ervaringen in Moerdijk, Halderberge en Roosendaal hebben ervoor gezorgd
dat de Veiligheidsregio nu alle spoorgemeenten in Midden- en West-Brabant
ondersteunt. “We hebben onze kennis en aanpak regiobreed uitgerold”, aldus
Noud. “We hebben de afgelopen jaren veel geleerd. Nu kunnen anderen van
ons leren en van onze kennis gebruikmaken.”
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WETHOUDER CEES LOK:

‘ZELFREDZAAMHEID VAKER
OP DE AGENDA’
Toen in de Stationsbuurt in Roosendaal in 2015 de pilot van start ging over de
zelfredzaamheid van bewoners, was wethouder Cees Lok al betrokken bij het project
veiligheid spoorzones. Wat hem betreft mag het onderwerp zelfredzaamheid vaker op de
agenda. “De aandacht mag niet verslappen.”
Cees Lok over het eerste onderzoek onder bewoners van de Stationsbuurt. “Daar staan
heel wat huizen redelijk dicht bij het spoor. Die hebben niet allemaal een eigen achterom als
evacuatieroute bij een eventueel ongeval op het spoor. Er wonen ook mensen, die op hogere
leeftijd zijn. Hoe zelfredzaam zijn zij? Aan al dat soort aspecten besteedde het onderzoek
destijds aandacht. Uitkomst was dat veel mensen zich bewust zijn van de risico’s in hun
omgeving en aangaven zich te kunnen redden bij een spoorongeval met gevaarlijke stoffen.
Maar bij doorvragen bleek dat velen niet goed weten wat ze precies moeten doen.”
Vaker doen
Het samen bespreken van risico’s en handelingsperspectieven vond de wethouder destijds een
goede eerste stap. “Dat gebeurde in alle rust, dus zonder paniek te zaaien.” Net als tijdens de
workshops waarin verschillende ongeval-scenario’s aan bod kwamen. “Maar intussen wonen
er in de Stationsbuurt weer andere mensen. En bewoners, die destijds fit en mobiel waren, zijn
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nu misschien wel moeilijk ter been. Wat voor de Stationsbuurt geldt, gaat ook op voor andere
woonbuurten aan het spoor. Dus moet je zelfredzaamheid eigenlijk om de zoveel jaar op de
agenda zetten. Voor de verzorgingshuizen in de buurt van het spoor geldt hetzelfde. Brandweer
en GHOR hebben het nodige gedaan om ervoor te zorgen dat men daar is voorbereid en weet
wat er te doen staat bij een eventueel spoorongeval. Maar ook dáár zijn er wisselingen van de
wacht en moet je dus de vinger aan de pols houden.”
West-Brabantse lobby
Cees Lok is ook voorzitter van de Commissie Mobiliteit van Regio Brabant West (RBW). Onder
die commissie valt voortaan het voeren van een succesvolle lobby om Moerdijk, Halderberge,
Roosendaal en de rest van de regio te vrijwaren van de negatieve effecten van het toekomstige
goederenvervoer over het spoor. “Met die toekomst kan het nog diverse kanten op. De
zogeheten dedicated spoorlijn, om onze kernen in West-Brabant heen, blijft de stip op de
horizon. Maar we kijken ook serieus naar alternatieve oplossingen. Dat doen we als West-Brabant
samen met de provincie Noord-Brabant. Ook Tilburg en Eindhoven betrekken we daarbij. Ik
verwacht dat we binnen nu en een jaar stappen kunnen zetten.”
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TASTBARE MAATREGELEN
AAN EN ROND HET SPOOR
Het jaar 2021 staat in het teken van de uitvoering van belangrijke
veiligheidsmaatregelen aan en rond het spoor. Stuk voor stuk tastbare
maatregelen op zo’n twintig plekken in Zevenbergen, Oudenbosch en
Roosendaal. De meeste zijn bedoeld om te voorkomen dat bij een ongeluk op
het spoor chemische vloeistof of vervuild bluswater kan wegstromen.
Allerlei waterhuishoudkundige maatregelen zorgen ervoor dat geen chemische
vloeistof of vervuild bluswater in open water of het riool terechtkomt.
Bij woningen, die dicht tegen het spoor aan liggen, zorgen speciale
vloeistofschermen daarvoor.
Watergangen
Op diverse plekken is het mogelijk om sloten langs het spoor en andere
watergangen in de omgeving van het spoor af te sluiten. Dit gebeurt met
een betonnen buis, die de brandweer dichtdraait bij een ongeval. Lekkende
chemische vloeistof en vervuild bluswater kunnen dan niet wegstromen,
zodat ernstige gevolgen voor mens en omgeving achterwege blijven. Een
compartiment in de sloot of watergang vangt de chemische vloeistof of het
vervuilde bluswater op. De brandweer maakt later de sloot of watergang
leeg en schoon, zodat de vervuiling beperkt blijft. Ook roostergoten in de
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wegen nabij spoorwegovergangen vangen chemische vloeistof of vervuild
bluswater op, zodat dit niet via de openbare weg kan wegstromen.
Vloeistofschermen
De vloeistofschermen zijn vooral een oplossing op plekken waar geen
spoorsloot aanwezig is en woningen met hun voordeur of achtertuin dicht
tegen het spoor aan liggen. De kunststof schermen zijn zodanig met elkaar
verbonden dat vloeistofdichtheid is verzekerd. Deze maatregel houdt tevens
in dat vloeistoffen veilig en gecontroleerd worden afgevoerd.
In 2023 nog meer maatregelen
In Oudenbosch en Zevenbergen wordt de uitvoering van een aantal
maatregelen in 2023 gecombineerd met enkele ingrijpende werkzaamheden
die ProRail dan uitvoert. De spoorbeheerder gaat dan op diverse plaatsen de
ondergrond onder het spoor (het ‘ballastbed’) stabiliseren. Daarmee kan het
fundament onder het spoor er weer jaren tegen. Ook de dwarsliggers, de
rails en de bevestigingsmaterialen van de rails aan de dwarsliggers worden
aangepakt; net als de wissels en overwegen. Verder verwijdert ProRail
in 2023 in Oudenbosch en Zevenbergen de zogeheten wachtsporen die
naast de hoofdbaan liggen en niet meer worden gebruikt. Uiterlijk in 2028
komen op een aantal plaatsen, waar woningen dicht bij het spoor liggen,
geluidschermen.
Uitvoerige informatie over de veiligheidsmaatregelen aan en rond het spoor is te lezen in
de speciale brochures, die de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal samen
met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in januari 2021 hebben uitgebracht.
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HEEL VEEL BRIEVEN ÉN EEN PETITIE
Heel wat keren klommen de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal
in de pen om Den Haag duidelijk te maken wat zij vonden van de plannen voor
het goederenvervoer over het spoor. De bewoners deden dat anders. Die
gingen onder meer met een petitie naar de Tweede Kamer.
Al in maart 2011 stuurde de gemeente Moerdijk de eerste brief aan de
toenmalige minister van Verkeer & Waterstaat. De gemeente signaleerde diverse
onduidelijkheden en knelpunten in de ophanden zijnde Wet Basisnet Spoor. Het
jaar daarop sloot de gemeente Halderberge zich bij de correspondentie met de
Haagse bewindslieden aan en ook de gemeente Roosendaal volgde.
Meer kantjes
De drie gemeenten stuurden ook gezamenlijk brieven naar de leden van de
Tweede Kamer, die in de betreffende Kamercommissie zaten. Het waren vaak
brieven van twee of meer kantjes en al even vaak gingen ze over zorgen,
bezwaren en de gebrekkige communicatie door Den Haag. Uiteraard kwamen
er ook brieven terug van het ministerie, waren er brieven vanuit Moerdijk,
Halderberge en Roosendaal naar ProRail en de provincie en praatten de
betreffende colleges van burgemeester & wethouders hun gemeenteraden
door middel van informatiebrieven bij. Alles bij elkaar gaat het om zo’n 15
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brieven. Daarbij zijn de 9 afleveringen van digitale nieuwsbrief M-H-R Signaal
nog niet meegerekend. Deze nieuwsbrief was een gezamenlijke uitgave van de
drie gemeenten en de Veiligheidsregio om inwoners en andere betrokkenen
regelmatig te informeren.

nummer 1, april 2015

M-H-R

Petitie
Op 17 maart 2015 ging de klankbordgroep van inwoners uit Zevenbergen naar
Den Haag om de voorzitter van de Tweede Kamercommissie een petitie te
overhandigen. Dennis van Berkel behoorde tot de initiatiefnemers van deze
petitie ‘Geen gevaarlijk goederenspoor door de woonplaatsen van Moerdijk’. “We
hebben niet alleen formeel onze zienswijzen kenbaar gemaakt, maar ook zoveel
mogelijk gedupeerden uit Zevenbergen gemobiliseerd om hun stem tegen de
plannen te laten horen”, aldus Dennis destijds in een artikel in M-H-R Signaal.
Ruim een maand later overhandigde hij namens de bewoners de petitie ook aan
staatssecretaris Mansveld die toen op bezoek was in Halderberge.
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Heel veel brieven én een petitie

GABRIËL VAN DER HEIJDE OVER ALTERNATIEVE ROUTE:

‘DIT IS HÉT MOMENT OM DE KNOOP
DOOR TE HAKKEN’
Hij kent de dossiers van achter naar voren en is dagelijks in de weer met het
treinvervoer van gevaarlijke stoffen. Gabriël van der Heijde is voorman van
de Vereniging Alternatief Goederenvervoer. Volgens hem is een alternatieve
route actueler dan ooit.
Gabriël woont zelf aan het spoor in Oudenbosch en nam uiteraard zitting
in de klankbordgroep van bewoners, toen Den Haag de toename van het
goederenvervoer over het spoor kwam aankondigen. Al ruim 20 jaar volgt hij de
ontwikkelingen op de voet. Hij wilde de onderste steen boven hebben over een
onderzoek dat er zou zijn naar de risico’s van het spoorvervoer door Moerdijk,
Halderberge en Roosendaal. “Met onze procedures op grond van de Wet
Openbaarheid van Bestuur hebben we ze in Den Haag flink aan het schrikken
gemaakt.” Het onderzoek is nooit boven water gekomen. “Dat heb ik achter me
gelaten”, blikt Gabriël terug.
Aansluiten bij Zuid-Hollandse lobby
Ondertussen heeft hij met zijn 130 leden tellende vereniging niet stilgezeten.
“Na de staatssecretarissen die destijds op bezoek zijn geweest, hebben we

Gabriël van der Heijde over alternatieve route

inmiddels zo’n beetje alle belangrijke bewindslieden gesproken. Staatssecretaris
Stientje van Veldhoven, minister Cora van Nieuwenhuizen en zelfs premier
Mark Rutte. Er is alle aanleiding om weer vol in te zetten op een alternatieve
spoorroute van het goederenvervoer. Onze regio zou moeten aansluiten bij de
lobby die Dordrecht en Zwijndrecht, met steun van de provincie Zuid-Holland,
op touw zetten voor zo’n route. Aanleiding voor die gemeenten is hun stedelijke
ontwikkeling. Maar er is ook onderzoek dat zegt dat het tracé door onze kernen
niet is berekend op de sterke groei van het goederenvervoer van Rotterdam via
Roosendaal naar Antwerpen. Bovendien zegt het ministerie van Infrastructuur
& Waterstaat zelf dat ‘ons tracé’ als aanvoerroute naar de Betuwelijn geldt. Dat
moeten we niet willen.”
Geld het probleem niet
Voor Gabriël is het nu of nooit. We hebben rond de Tweede Kamerverkiezingen
alle politieke partijen benaderd. Vanuit de gemeente Halderberge klopt een
speciale lobbyist op Haagse deuren. De onderhandelingen over het nieuwe
regeerakkoord staan op beginnen. Dit is hét moment om de knoop door te
hakken voor een ondertunneld tracé. Een miljardenproject, maar geld kan het
probleem niet zijn.”
Gabriël hoopt dat het einde van het goederenvervoer door Oudenbosch en de
andere kernen ooit in zicht komt. “Wanneer ze in Den Haag ja zeggen tegen een
alternatieve route, kan het nog wel 15 jaar duren voordat die een feit is. In die
tijd blijf ik me inzetten.”

Gabriël van der Heijde over alternatieve route

RWB NIEUWE BELANGENBEHARTIGER VAN ‘ONS SPOOR’

WE BLIJVEN DE AANDACHT VASTHOUDEN
De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat
samenwerking loont. De krachtenbundeling door de
gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal
- samen met de Veiligheidsregio - heeft ertoe geleid
dat het geluid uit West-Brabant in Den Haag en in Den
Bosch is gehoord. Die krachtenbundeling maken we nu
nog robuuster door de lobby en belangenbehartiging
toe te vertrouwen aan de Regio West-Brabant (RWB).
West-Brabant als regio kan een nog sterker geluid laten
horen bij zowel de provincie als het rijk.
West-Brabant wil met ‘de opschaling’ van de lobby
en belangenbehartiging naar een regionaal niveau, de
spoorproblematiek zowel in Den Bosch als in Den Haag
steviger op de agenda krijgen. Regio West-Brabant
is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten
in West-Brabant. Zij werken al langer samen om de
positie van de regio te versterken op het gebied van
economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. Bij Regio
West-Brabant is de Commissie van Advies Mobiliteit
de nieuwe overlegtafel, waar de spoorbelangen van
Moerdijk, Halderberge en Roosendaal aan de orde
komen. Daarnaast speelt ook in andere West-Brabantse

gemeenten het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen en
loopt bovendien de Brabantroute via Breda door de regio.
Door de aandacht hiervoor te bundelen, kunnen ook de
gezamenlijke belangen beter worden behartigd.
Aandacht vasthouden
De belangenbehartiging en lobby op West-Brabants
niveau insteken, is ook van belang omdat voor het
rijk het einde van het project Spoorzones MoerdijkHalderberge-Roosendaal nagenoeg een feit is. WestBrabant wil die aandacht vasthouden. De regio levert
in 2021 inbreng voor de evaluatie van de Wet Basisnet
Spoor, waarna er mogelijk aanpassingen van de wet in
procedure gaan. Het is daarom des temeer van belang
dat de lobby en belangenbehartiging die noodzakelijk
blijft, een stevig vervolg krijgt. De gemeenten Moerdijk,
Halderberge en Roosendaal nemen uiteraard hun
eigen verantwoordelijkheid door ook na afronding van
dit project gezamenlijk aandacht te vragen voor de
spoorproblematiek. Dankzij de nieuwe krachtenbundeling
kan dit nu op West-Brabantse schaal. Die winst is mede
behaald door de jarenlange samenwerking en wordt met
de RWB verder versterkt.

Tastbare maatregelen aan en rond het spoor
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