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Consultatiereactie op ministeriële regeling Routeringsbesluit vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor

Geachte mevrouw Dijksma,
Op 21 juli heeft uw ministerie het concept Routeringsbesluit vervoer gevaarlijk stoffen over spoor ter
consultatie vrijgegeven. Hierbij ontvangt u de reactie van de Gemeente Apeldoorn.
De Gemeente Apeldoorn verheugt zich over uw besluit om de spoorlijn Amersfoort Oost - Deventer West
aan te wijzen als route waarover het vervoer van de stofcategorieën A en D4 niet is toegestaan. Wij
onderstrepen het belang hiervan, maar hopen dat u in overleg met de vervoerssector tot goede afspraken
komt rond het veilig en binnen de wettelijke kaders vervoeren van gevaarlijke stoffen over het spoor.
Graag geven wij u de volgende zaken mee ter overweging:
a)
Door de uitzonderingen die in artikel 3 worden gemaakt, is het voor ons onduidelijk wat het
daadwerkelijke effect zal zijn op de aantallen ketelwagens gevaarlijke stoffen die door Apeldoorn zullen
worden vervoerd.
Kunt u ons hierin meer inzicht verschaffen, bijvoorbeeld door het aanbieden van een fictieve rekensom
wat dit over het jaar 2016 zou hebben betekend?

b)

De Gemeente Apeldoorn maakt zich zorgen over een eventuele verschuiving tussen stofcategorieën. Het
moet niet zo zijn dat het reduceren van aantallen ketelwagens van de categorieën A en D4 leidt tot een
toename van de aantallen in andere categorieën. Dat valt niet uit te leggen aan onze bewoners die in
grote getale langs het spoor wonen en werken en niet weten wat de inhoud van de ketelwagens is. De
gemeente verzoekt de staatssecretaris het besluit zodanig aan te passen dat er geen sprake zal zijn van
een toename van de stoffen B2, C3 en D3
We danken u voor de mogelijkheid om op het concept te reageren en zien uit naar het definitieve besluit.
Hoogachtend,
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