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Veiligheid op het Spoor

Geachte dames en heren,
Dit voorjaar bij de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de beleidsdocumenten van de
Veiligheidsregio voor de periode 2015-2019 is een aantal -informatieve- vragen gesteld over het
onderwerp veiligheid op het spoor. Daarover gaat deze informatiebrief.
Veiligheid op het spoor heeft de nadrukkelijke aandacht van de Veiligheidsregio. Samen met
gemeenten in onze regio, daarin ook ondersteund door externe adviesbureaus, geven wij vanaf
2014 bijzondere aandacht aan dit thema. Het treinincident op 6 maart 2015 in Tilburg geeft
daaraan een extra dimensie.
Hieronder gaan wij in op een aantal actuele en relevante aspecten van veiligheid op het spoor.
Spoorlijn Roosendaal-Halderberge-Moerdijk
In overleg met de bovengenoemde gemeenten is een specifiek project voor veiligheid op dit deel
van het spoor gestart. In dit project hebben de volgende aspecten de aandacht, te weten:
A. Incidentscenario's
B. Bereikbaarheid spoor voor hulpdiensten
C. Bluswatervoorziening
D. Bestrijdbaarheid van een eventueel incident
E. Waterhuishouding (in relatie tot eventueel gevaarlijke stoffen)
F. Zelfredzaamheid burgers
G. Ruimtelijke plannen in relatie tot veiligheid op en rond het spoor.
Deze aspecten zijn onderwerp geweest van extern onderzoek. Het richt zich op een gebied tot
200 meter vanaf het spoor. Tevens op de wissellocaties, inclusief een zone van 500 meter voor
en na de wissels.
Het onderzoek is ingesteld op basis van samen met de gemeenten gehouden schouwen, in
samenwerking met het waterschap Brabantse Delta en ProRail. Van de zijde van de gemeenten
is medewerking verleend door de afdelingen Ruimte, Groen en Rioolbeheer.
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Het onderzoek heeft ruim 30 verbetermaatregelen opgeleverd. Die verbeteringen hebben
betrekking op de volgende onderwerpen, te weten:
A. Zelfredzaamheid burgers: dat is het uitvoeren van onderzoek naar bouwkundige
verbeteringen aan de nabij het spoor gelegen woningen (binnen een straal van 30 meter)
B. Waterhuishouding: dat is het nemen van maatregelen ter voorkoming, dan wel het beperken
en/of het verspreiden, van gevaarlijke stoffen in de directe omgeving van het spoor. Dit om
milieuvervuiling te voorkomen.
C. Bestrijdbaarheid van het incident: dat is de meest effectieve inzet van c.q. door de brandweer
bij een incident
D. Ruimtelijke ordening: dat gaat over externe veiligheid rond het spoor, inclusief het eventueel
hanteren van een zonering voor veiligheid.
De voorgestelde civiel technische veiligheidsmaatregelen worden thans nader uitgewerkt. In
samenwerking met de drie gemeenten worden die dan uitgevoerd.
Naast de civiel technische verbeteringen wordt ook ingezet op een aantal maatregelen die zich
richten op zowel de zelfredzaamheid van burgers als het verbeteren van de hulpverlening door de
hulpverleningsdiensten. In dit verband moet o.a. worden gedacht aan de volgende zaken, te
weten:
A. Een interactieve website voor burgers voor reguliere risicocommunicatie en
crisiscommunicatie tijdens noodsituaties (veiligheidsdasboard)
B. CBIS: een calamiteiteninformatiesysteem voor bedrijven
C. GIMS: een gemeentelijk informatiemanagement systeem om de gemeentelijke hulpverlening
te verbeteren
D. Het opbouwen van netwerken in buurten/wijken om de zelfredzaamheid in een situatie van
een incident te verbeteren.
Overige spoortrajecten in onze regio MWB
In 2015 is ook een soortgelijk onderzoek ingesteld voor de overige gemeenten in onze regio. Ook
daarbij gaat het om de onderwerpen bluswatervoorziening, bestrijdbaarheid, waterhuishouding en
rioolsystemen.
Het gaat om de gemeenten: Bergen op Zoom, Woensdrecht, Rucphen, Etten-Leur, Breda,
Oosterhout, Gilze en Rijen, Tilburg en Oisterwijk.
Dit najaar willen wij samen met bovengenoemde gemeenten de voorgestelde maatregelen
bespreken en waar nodig tot actie overgaan op de hierboven genoemde aspecten van veiligheid.
Dat doen we overigens ook in goede samenwerking met het Waterschap en ProRail.
Naast deze onderzoeken loopt er thans bij de Veiligheidsregio een derde onderzoek dat zich in
het bijzonder richt op de (vak)bekwaamheid en de inzet van de brandweer MWB voor incidentbestrijding op het spoor. Daarbij richt het onderzoek zich speciaal op het vervoer met gevaarlijke
stoffen en wordt met name ook gekeken naar de noodzakelijke bluswatervoorziening aan en
langs het spoor.
De resultaten van dit derde onderzoek zijn eind 2015 bekend en dan zal de Veiligheidsregio
samen met de Brandweer MWB de aanbevelingen implementeren.
De Veiligheidsregio sluit binnenkort een convenant met ProRail om de samenwerking tussen
beide organisaties vast te leggen, ten aanzien van zowel risicobeheersing als incidentbestrijding.
Ook is de Veiligheidsregio in overleg met verladers/vervoerders op het spoor om goede
afspraken te maken over een goede informatievoorziening tussen alle bij het vervoer van
goederen op het spoor betrokken partijen.
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Dit alles gericht op het voorkomen van incidenten maar ook op een eventueel noodzakelijke
hulpverlening bij een -onverhoopt- incident.
Eind dit jaar dan wel begin 2016 zullen de resultaten van de (gehouden) onderzoeken en de
gemaakte afspraken met partijen aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB
worden verantwoord.
In het vertrouwen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,
met vriendelijke groet en hoogachting,
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Nico van Mounk
Mourik
Algemeen directeur van de Veiligheidsregio MWB.

N. van Mourik
Algemeen Directeur
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