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1. Stand van zaken Wet Basisnet 

 a. Wat is het basisnet ook al weer? 

 b. Toelichting recente publicatie nadere regelgeving 

 

2. Welk traject kunnen we nog met elkaar doorlopen?  

 a. Samen in beeld brengen problematiek. 

 b. Bedenkingen aan rijksoverheid (Ministerie, Staten-            

     Generaal, etc.)  

 

3. Klankbordgroep Spoor gemeente Moerdijk, kern Zevenbergen.  

 

4.    Project verbetering bestrijdbaarheid & zelfredzaamheid spoorzones. 

Wat gaan we vanavond bespreken? 



Waar ging het Basisnet over? 

• 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.  

 

 

 

 

 



• 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. 

 

 

Waar ging het Basisnet over? 

http://youtu.be/O_mwNAAApzc 

 

http://youtu.be/O_mwNAAApzc
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Zevenbergen 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 

Voor gemeente Moerdijk ligt de veiligheidswinst anders: 

Waar ging het Basisnet over? 

Z’bergschen 

Hoek 

2010 2012 2020?  

Brandbaar gas 3.500 1.710 1.000 

Toxisch gas 700 780 2.300 

Zeer toxisch gas 0 0 0 

Zeer brandbare 

vloeistof 

6.850 4.680 4.650 

Toxische vloeistof 1.850 2.040 3.750 

Zeer toxische 

vloeistof 

1.500 390 0 

TOTAAL: 14.400 9.600 11.700 

Moerdijk 2010 2012 2020?  

Brandbaar gas 950 620 1.500 

Toxisch gas 0 0 0 

Zeer toxisch gas 0 0 0 

Zeer brandbare 

vloeistof 

350 100 1.040 

Toxische vloeistof 0 0 0 

Zeer toxische 

vloeistof 

0 0 0 

TOTAAL: 1.300 720 2.540 



Recente publicatie regelgeving 

Publicatie Basisnetregeling, 25-11-2013 

Publicatie Besluit (BEVT), 29-11-2013 



Besluit externe veiligheid transportroutes 

 

Wat wordt geregeld in het BTEV?: 

• Ruimtelijke consequenties  

 - Basisnetafstanden. 

 - (beperkt) kwetsbare objecten. 

 - Plasbrandaandachtsgebieden 

 - Groepsrisico 

 



Regeling Basisnet 

 

Wat wordt geregeld in de Regeling?: 

• Basisnet krijgt concreet vorm   

 - Vervoershoeveelheden die indruk geven.  

 - Risicoplafond per route (basisnetafstand). 

 - Aanwijzing PAG-gebieden. 

 - Referentiepunten waarop afstanden gelden. 

 - Rekenmethodiek. 

 - Bepalingen over monitoring en maatregelenonderzoek. 

 



Regeling Basisnet 



Welk traject gaan we samen doorlopen? 

 

Nader in beeld brengen knelpunten: 

 

• Saneringssituaties. 

 

 

 

• Compenserende maatregelen?. 

 

 

 

• Planschade. 

 



Welk traject gaan we samen doorlopen? 

 

Gezamenlijk beeld 4e kwartaal 2013 richting Ministerie: 

 

 

 



Welk traject gaan we samen doorlopen? 

 

Uitvoeren schouw: week 51: 

 

 

 



Welk traject gaan we samen doorlopen? 

 

Kenbaar maken bedenkingen Ministerie: 

 

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

december 2013. Voor einddatum bedenkingen. 

• Bij voorkeur digitaal d.m.v. het reactieformulier. 

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

• Of per brief:  

 Centrum Publieksparticipatie 

 Tav Basisnet 

 Postbus 30316 

 2500 GH Den Haag 

 

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


Welk traject gaan we samen doorlopen? 

 

• Gemeente Moerdijk stelt samen met gemeenten Halderberge en 

Roosendaal een bestuurlijke reactie op. 

 

• Klankbordgroep Zevenbergen heeft bezwaarschrift opgesteld en is 

een petitie opgestart. 

 

• Iedereen is zelf vrij om bedenkingen in te dienen.  

 

 

Gemeente is bereid te helpen met het beantwoorden van vragen. 



 

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  

 

 

Gezamenlijk verbeterproject 



Hoe verder? 

 

• Eerst helderheid zien te krijgen over Beleidslijn! (actie gemeente) 

 

• Bedenkingen richting Staatssecretaris voor 23 december 2013 (allen) 

 

• In beeld brengen feitelijke situatie (bewoners samen met gemeente) 

 

• ………………………………………………………………….. 

 

• ………………………………………………………………….. 

 

 



Beantwoording vragen  


