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• Vertaalslag 2 technische presentaties van Ministerie en 

Veiligheidsregio naar de consequenties voor de gemeente 

en voor u als burger. 

• Schetsen van de vervolgstappen.

• Uw betrokkenheid bij deze vervolgstappen. 

Doel van dit onderdeel?
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Vervoersklasse 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

t.h.v. kern Zevenbergen

Samenvatting situatie



Vervoersklasse 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

t.h.v. kern Zevenbergschen Hoek

Samenvatting situatie



Vervoersklasse 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

t.h.v. kern Moerdijk

Samenvatting situatie



Spanningsveld belangen



• 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.

Spanningsveld belangen



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.

Spanningsveld belangen



• 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 knelpunten 

(saneringsobjecten).

• 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

Meer Helderheid



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 Moerdijk richting Ministerie

Proces



• 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.

En verder?



Hoe houden wij u betrokken?

• Verkrijgen van een helder beeld van bebouwing binnen de 

veiligheidszone

- de gemeente komt bij u langs om de situatie samen   

met u in beeld te brengen.

- bij behoefte wordt een bijeenkomst in oktober 

georganiseerd om dit beeld met u te bespreken.

- dit gezamenlijk beeld wordt voorgelegd aan het 

Ministerie.

• Informatie over de Ministeriële regeling wordt u toegezonden 

en wanneer er behoefte is wordt dit in een bijeenkomst 

toegelicht. 



• De gemeente zal zeker gebruik maken van de inspraak-

mogelijkheden. Wij adviseren u dat ook te doen. 

• Wij betrekken u als burgers graag bij de verbetering van de 

veiligheid in de spoorzones. 

• 1 gemeentelijk aanspreekpunt voor u: J. van Venrooij

jeroen.van.venrooij@moerdijk.nl

Hoe houden wij u betrokken?



• Voortzetten samenwerking 3 gemeenten Roosendaal-

Moerdijk en Halderberg en met de VRMWB.

• Overleg ministerie over knelpunten.

• Ruimtelijke doorvertaling van de wet basisnet spoor in 

bestemmingsplannen.

• 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.

Samenvattend



Beantwoording vragen 


