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Programma 

• Opening burgemeester Klijs 

• Brochure Spoorzones 

• Ontwikkelingen wet en regelgeving  

• Financiën; proces en 
besluitvormingstraject 

• Plan van aanpak maatregelen 

 



 
Brochure ‘Samen aan de slag met de 

maatregelen’ 

 



 

1. Stand van zaken wet- en regelgeving januari 2015 

2. De knelpunten nogmaals in beeld 

3. Hoe nu verder? 

Ontwikkelingen wet- en regelgeving 
 





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 
• december 2014: Mail 2e Kamer 

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. 
• Reductie vervoersstroom traject 25%?! 
•   



 
• VSO Besluit externe veiligheid transportroutes heeft op 4 

december 2014 plaatsgevonden. 
• Wet Basisnet is hiermee parlementair afgerond. 
• Datum inwerkingtreding is 1 april 2015. 





 

 

Saneringssituaties: 

• Nog geen volstrekte helderheid 

• Aanpassing beleidsbrief 

 

Maatwerkoplossingen: 

• Aanbouwen worden meegenomen 

• Nog geen volstrekte helderheid 

• Aanpassing beleidsbrief 

 

Planschade. 

• Nog geen exact beeld 

Knelpunten: 



Knelpunten: 

•  Wet, besluit en ministeriele regelgeving afgerond 

•  Beleidsbrief nog niet aangepast/afgerond 

•  Verlaging basisnetplafond toegezegd (december 2014) 

•  Wijzigingsprocedure van de basisnet-tabel (8 maanden)  

•  Bestemmingsplanprocedures 

•  Nadere afspraken Staatssecretaris (wanneer?)  



 
Financiën; proces en 

besluitvormingstraject 
 
 



Toezegging middelen staatssecretaris 

"Met de gemeenten langs het traject Roosendaal-Moerdijk zijn 
afspraken gemaakt. Eenzelfde aanbod doe ik de gemeenten 
langs het traject Elst-Oldenzaal. In overleg met de 
veiligheidsregio's en de gemeenten langs deze trajecten zal ik 
bezien welke maatregelen passend zijn. Hiervoor zal een bedrag 
van 5 miljoen euro beschikbaar worden gesteld."  

 

Onze gemeenten blijven onverminderd inzetten op de 
veiligheidswinst voor de lange termijn, de realisatie van een 
robuuste goederenruit waarbij de kernen zoveel mogelijk 
worden gemeden.  



Proces  

• 5 miljoen toegezegd  

• Voor verbeteren hulpverlening en bevorderen 
zelfredzaamheid traject Roosendaal-Lage Zwaluwe in 
samenwerking met de Veiligheidsregio. 

• Projectbegroting ingediend eind 2013 

• Bevestiging wijze van toekenning eind 2014 

• Afgelopen jaar benut om te komen tot een realistisch 
maatregelenpakket. 



Besluitvormingstraject 

• Decentralisatie uitkering 

• Roosendaal administratief beheerder 

• Raadsbesluit op basis van projectbegroting 

• Verantwoording via begrotingscyclus 

• Stuurgroep mandateren voor uitvoering plan 
van aanpak 



Begroting  
op basis van het onderzoeksrapport/ 

projectplan 



Toelichting projectplan 



Zelfredzaamheid (Projectvoorstel) 

projectvoorstellen Begroot +/- 

Veiligheidsdashboard 200.000 

CBIS 200.000 

GIMS 250.000 

GHOR 100.000 

Bewustwording Gevaarlijke Stoffen 100.000 

TNO/communicatie 75.000 

Technische hulpmiddelen 245.000 

Totaal 1.350.000 



Algemeen voor het gehele traject 

Maatregelen uit Onderzoeksrapport Begroot +/- 

Bouwkundig onderzoek PAG en Ventilatie 25.000 

Kosten voor bouwkundige werkzaamheden 500.000 

Incidentrioolplan  25.000 

Riool, afdammen, watergangen 100.000 

Ruimtelijke besluiten/GRIS 
 
 

30.000 



Zevenbergen 

Maatregelen uit Onderzoeksrapport Begroot +/- 

Diverse maatregelen, keerdam, watergang 430.000 

Afdammogelijkheden 45.000 

Spoorwegovergang 50.000 

Actualisatie bestemmingsplannen 20.000 

Riool 260.000 

totaal 807.000 



Halderberge 

Maatregelen uit Onderzoeksrapport Begroot +/- 

Diverse maatregelen, keerdam, watergang 365.000 

Afdammogelijkheden 15.000 

Spoorwegovergang 150.000 

Actualisatie bestemmingsplannen 20.000 

Riool 260.000 

totaal 810.000 



Roosendaal 
Maatregelen uit Onderzoeksrapport Begroot +/- 

Diverse maatregelen, keerdam, watergang 403.000 

Aansluiting drainage spooremplacement 50.000 

Spoorwegovergang kolken aanpassen 50.000 

Onderzoek aanpassingen vluchten woningen 
spoor, ventilatie aanpassing 

115.000 

Actualisatie bestemmingsplannen 20.000 

Riool 260.000 

totaal 898.000 



Naar hoofddoelen 

Doelen Begroot 

Zelfredzaamheid 1.015.000 

Operationele voorbereiding 975.000 

Fysieke maatregelen 2.576.000 

Ruimtelijke plannen 139.000 

Projectorganisatie en Onderzoek 295.000 

totaal 5.000.000 


