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                     veiligheid op en rond het spoor.                     

 

Datum       : 7 mei 2013 

 

 

Geacht portefeuillehouder. 

 

Naar aanleiding van het ongeval met een trein waarmee gevaarlijke stoffen werden vervoerd in het 

Belgische Wetteren, heeft de PvdA fractie de volgende vragen over de situatie in Moerdijk.  

 

Wij willen deze vragen en uw antwoorden daarop graag behandelen in de vergadering van de 

commissie Bestuur en Middelen van 16 mei 2013 bij het agendapunt: “mogelijkheid tot vragen van 

inlichtingen” conform artikel 26 van de verordening voor raadscommissies. 

 

Onze vragen zijn de volgende: 

 
1. Is de veiligheidsregio voorbereid op een dergelijke calamiteit en zo ja hoe? 
2. Is de veiligheidsregio wel op de hoogte van frequentie en lading van deze treinen door met 

name de gemeente Moerdijk? 
3. Hoe zijn deze treinen / het spoor in het regionale/ lokale risicoprofiel verwerkt en behoeft dit 

na het Belgische incident mogelijk aanpassing? 
4. Is de burgemeester bereid om samen met de collega's van Halderberge en Roosendaal het 

spoor en de risico’s in het bestuur van de Veiligheidregio te agenderen om de directie te 
vragen om nader duiding te geven over hoe e.e.a. is verwerkt en op basis van welke 
gegevens?  

5. Hoe adequaat en actueel zijn die gegevens?  
6. Is er een evacuatieplan / rampenplan dat voorziet in een dergelijk ongeluk binnen onze 

gemeente dan wel in onze regio? 
7. Zo ja, is de burgemeester/ is de veiligheidsregio van oordeel dat naar aanleiding van het 

ongeluk bij Wetteren herijking van dit plan wenselijk is? 
8. Hoe laat de veiligheidregio zich informeren over de evaluatie van Wetteren? 
9. Wat leert de veiligheidregio van deze casus?  
10. Is de burgemeester bereidt/voornemens om met de burgemeesters van andere gemeenten 

gelegen aan de spoorlijn Roosendaal-Dordrecht het gevaar van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over deze spoorlijn ook (opnieuw) bij de rijksoverheid aan te kaarten? 
 

Namens de PvdA fractie, 

 

 

J.W.C.Stalenhoef 

 


