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MOTIE 
 

 

Geen extra giftreinen over de Brabantroute 

 

De gemeenteraad van Moerdijk in vergadering bijeen op 13 februari 2014,  

 

stelt vast dat: 

 De Betuweroute in 2016 (6 maanden) en gedurende zes jaar (2017-2022) één week per maand 

beperkt beschikbaar is vanwege werkzaamheden in Duitsland, om een derde aansluiting op de 

Betuweroute te realiseren; 

 de aanleg van een derde spoor als Duitse aansluiting op de Betuweroute in de toekomst een 

vermindering van het gebruik van de Brabantroute voor goederenvervoer tot gevolg kan hebben; 

 er een gerede kans bestaat dat de Brabantroute tijdens de werkzaamheden aan de Betuweroute (in 

ieder geval één week per maand) zal worden gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen; 

 

overwegend dat: 

 tijdelijk extra gebruik van de Brabantroute ook leidt tot extra overlast in onze kernen 

Zevenbergschen Hoek en Moerdijk  

 

spreekt uit dat: 

 het onwenselijk, onverantwoord en onacceptabel is dat tijdens de werkzaamheden aan de 

Betuweroute zes en een half jaar lang geregeld extra gevaarlijke stoffen over de Brabantroute 

worden vervoerd; 

 tijdens de werkzaamheden aan de Betuweroute het vervoer van gevaarlijke stoffen dient te worden 

gepland op momenten dat de Betuweroute beschikbaar is, zodat er geen extra gevaarlijke stoffen 

via de Brabantroute hoeven te worden vervoerd; 

 

verzoekt het College van Burgemeester & Wethouders om: 

 in overleg te treden met de gemeenten die langs de Brabantroute zijn gelegen en de provincies 

Zuid-Holland, Brabant en Limburg; 

 gezamenlijk de bezwaren tegen de (tijdelijke) toename van het aantal transporten van gevaarlijke 

stoffen over de Brabantroute over te brengen aan de Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu en 

de Tweede Kamer; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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In te vullen door de griffier 
o Motie is aangenomen / verworpen met  ___ stemmen van OM, CDA, VVD, PvdA, GL, SP, CU en BBM 

voor en ____ stemmen van OM, CDA, VVD, PvdA, GL, SP, CU en BBM tegen 
 

o Motie is ingetrokken / aangehouden 


