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• de tijdelijke buitendienststelling van het spoortraject tussen Apeldoorn en Zutphen;
• de stand van zaken van het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein.

Tijdelijke buitendienststelling 
Tot en met november wordt er door ProRail gewerkt aan de spoorbrug over de IJssel in Zutphen. In 
verband met deze werkzaamheden is er vanaf dinsdag 25 juli tot en met maandag 7 augustus geen 
treinverkeer mogelijk tussen Zutphen en Dieren en tussen Zutphen en Apeldoorn. Op beide trajecten 
worden bussen ingezet. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brief van ProRail van 15 juni 
2017, die als bijlage is opgenomen. 

Vervoer gevaarlijke stoffen per trein 
Op 19 mei hebben bestuurders van de provincies Gelderland en Overijssel en van een groot aantal 
gemeentes die aan de spoorlijn Amersfoort - Oldenzaal liggen samen met de Veiligheidsregio's over 
het vervoer van gevaarlijke stoffen gesproken. Op basis van de toen beschikbare gegevens was al 
duidelijk, dat net als in 2015, ook in 2016 op diverse trajecten, waaronder het traject door Apeldoorn, 
maximale normwaarden voor risico's overschreden waren. De aanwezigen (waaronder Apeldoorn) 
stemden !n met het voorstel om mondeling in een gesprek (en zo nodig aanvullend in een open brief) 
aan de staatssecretaris dringend te vragen extra maatregelen te treffen om te voldoen aan de 
risicoplafonds en de veiligheid op het afgesproken niveau te krijgen. 

Het gesprek met de staatssecretaris heeft plaatsgevonden op 15 juni jl. De colleges van 
Gedeputeerden Staten Van Gelderland en Overijssel hebben geconcludeerd dat een open brief niet 
meer nodig is, omdat het gesprek tot de volgende resultaten heeft geleid: 

• in de media is uitvoerig aandacht besteed aan het onderwerp;
• de Tweede Kamer is per brief op 15 juni door de staatssecretaris geïnformeerd;
• de staatssecretaris zal de decentrale overheden bij het vervolg betrekken.

De staatssecretaris kondigt een aantal maatregelen aan, waarmee zij de overschrijdingen wil 
terugbrengen, zoals overleg met de vervoerders en het aanpassen van de gebruiksvergoeding van 
de Betuweroute, waardoor het voor vervoerders aantrekkelijker wordt deze te gebruiken. In het 
uiterste geval zal de minister een zogenaamd routeringsbesluit nemen: de minister verbiedt de 
vervoerders (tijdelijk) één of meerdere routes te gebruiken. Voor een totaaloverzicht van de 
maatregelen verwijzen wij u naar de brief aan de Tweede Kamer die als bijlage is opgenomen. 
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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden 


























