
De heer H.M.A.M. Verreck
Kaldebornweg 14
6417 BA  Heerlen
6417BA14

Heerlen,

10 oktober 2016

Onderwerp

Beantwoording vragen ex. art. 35 RvO.

Geachte heer Verreck,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 16 augustus 2016 inzake vervoer gevaarlijke 
stoffen via het spoor delen wij u het volgende mede.

Vraag 1.
Hoeveel goederen “gif” treinen rijden er jaarlijks over het tracé Heerlen-
Herzogenrath?

Antwoord.
Bij de kamerbrief d.d. 3 oktober 2016 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu het  volgende stuk openbaar gemaakt:
“Verslag over de werking van het Basisnet vervoergevaarlijke stoffen in 2015”

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2016/10/03/verslag-
over-de-werking-van-het-basisnet-vervoer-gevaarlijke-stoffen-in-2015

Uit dit rapport blijkt ten aanzien van de spoorweg Heerlen-Herzogenrath, aangeduid 
met transportintensiteitcode 380.1, dat er in het jaar 2015 de volgende transporten 
hebben plaatsgevonden:
Categorie A (Brandbare gassen) : 120 kWe
Categorie C3 (Brandbare vloeistof) :     5 kWe
Categorie D3 (toxische vloeistof) :     7 kWe

Vraag 2.
Hoeveel goederen “gif” treinen zijn jaarlijks toegestaan?

Antwoord.
Het aantal treinen met gevaarlijke stoffen dat jaarlijks is toegestaan wordt bepaald 
door de Wet basisnet. Deze wet stelt een plafond dat is gebaseerd op de risico’s 
van 2.670 ketelwagenequivalenten met categorie A (brandbaar gas) stof. 
Stofcategorieën die minder risico’s geven kunnen in grotere aantallen worden 
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vervoerd. Het omgekeerde is ook het geval. De Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) ziet er op toe dat risicoplafonds worden gehandhaafd. 

Vraag 3.
Voorziet u een toename van het aantal spoorbewegingen met gevaarlijke stoffen na 
de spoorverdubbeling op het tracé Heerlen-Herzogenrath?

Antwoord.
Dit is niet aan te geven. Het risicoplafond van het spoortracé bepaalt in feite welke 
aantallen ketelequivalenten aan gevaarlijke stoffen ten hoogste kunnen worden 
vervoerd. Op dit moment biedt dit risicoplafond ruimte voor meer vervoer van 
gevaarlijke stoffen op het tracé Heerlen-Herzogenrath dan nu plaats vindt. Dit 
risicoplafond is niet afhankelijk van het aantal sporen. 

Vraag 3b.
Indien ja, heeft dit consequenties voor omwonenden (bv. geluidsoverlast, 
veiligheid) en welke maatregelen gaat u treffen?

Antwoord.
Betreffende externe veiligheid:
De wettelijke regels liggen vast in de Wet basisnet. Het gebruiken van de 
risicoruimte tot aan het risicoplafond heeft geen consequenties voor omwonenden.

Betreffende geluid:
Voor geluid is een geluidplafond in de wet vastgelegd. Hieraan dragen alle soorten 
treinen bij die gebruik maken van het spoortracé, zowel goederentransport als 
personenvervoer. Het is bij de gemeente Heerlen niet bekend wat de bijdrage van 
goederentransport aan de totale geluidproductie vanwege het spoor bedraagt. Elk 
jaar wordt door ProRail een nalevingsverslag gerapporteerd aan de Tweede Kamer. 
Voor het jaar 2014 is gerapporteerd dat de gebruikte geluidruimte ten opzichte van 
het geluidplafond nog niet volledig was benut. 

Vraag 4.
Weten veiligheidsdiensten welke (gevaarlijke) stoffen er vervoerd worden op dit 
tracé?

Antwoord.
De informatie betreffende gevaarlijke stoffen is bekend bij ProRail. Bij een 
calamiteit komt deze informatie direct ter beschikking bij de betreffende 
veiligheidsdiensten. Het bevoegd gezag in deze ligt bij de Inspectie Leefomgeving 
en Transport (ILT). 

Hoogachtend,
De burgemeester van Heerlen,

R.K.H. Krewinkel

Deze brief is digitaal ondertekend en daarom staat er geen handtekening onder.


