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Lopende zaken en de regeringsverklaring 
 
Overschrijdingen gevaarlijke stoffen over Twentelijn, Twentekanaallijn en IJssellijn. 
In Nieuwsbrief 40, Routeringsbesluit, hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de overschrijdingen. 
Daarvoor verwijzen we u naar Nieuwsbrief 40 Ook informeren we u nu nader over dit onderwerp: 
 
Routeringsbesluit. 
Er wordt een routeringsbesluit overwogen. Of dat daadwerkelijk genomen wordt weet men nog niet. 
Het besluit zou nogal nadelig zijn voor de IJssellijn tussen Elst en Zutphen en de Twentekanaallijn. Voor de 
Twentelijn tussen Deventer en Hengelo zou er een aanmerkelijke verbetering zijn.  
Het RONA heeft uitdrukkelijk gewezen op de grotere nadelen voor IJssellijn en Twentekanaallijn.  
 
De totstandkoming van het 
Basisnet Spoor. 
Het vervoer van gevaarlijke stoffen 
is geregeld in het Basisnet Spoor. 
Die wet geldt vanaf 1 april 2015. Er 
zijn vele jaren van voorbereiding 
aan vooraf gegaan. In ons archief 
zit een ontwerp van november 
2009. Vele jaren van voorbereiding 
dus en al binnen twee jaar blijkt dat 
een en ander niet klopt. Een van de 
doelstellingen van de wet was dat 
de meeste ketelwagens met 
gevaarlijke stoffen over de 
Betuweroute zouden gaan.  
 
ProRail heeft een loket geopend 
waar vervoerders van treinen met 
gevaarlijke stoffen zich kunnen aan 
melden om te bekijken hoe toch    Goederentreinen én ketelwagens met gevaarlijke stoffen (Twentelijn) 

zoveel mogelijk aan de eisen van  (Uit Presentatie Herman Aalderink bij Ledenvergadering RONA) 

het Basisnet Spoor kan worden voldaan.  
Ook probeert men met financiële prikkels te bereiken dat goederenvervoerders zelf meer kiezen voor de 
Betuweroute. Helpen deze financiële prikkels, en het loket, niet voldoende dan kan het routeringsbesluit 
genomen worden. Van belang in deze is wat de Duitse spoorwegen willen. Als die simpelweg zeggen dat een 
trein niet via Emmerich – Oberhausen kan, dan moet die trein maar via Venlo of Oldenzaal. 
 
Het ministerie heeft in een gesprek met het RONA aangegeven dat de wet Basis Spoor wordt aangepast. 
Waarschijnlijk zal het aantal ketelwagens toenemen, maar men wil hoe dan ook niet dat de risiconormen 
overschreden worden.  
 
De laatste zin roept de vraag op: wat is het verband is tussen de hoeveelheden ketelwagens en de grootte 
van het risico dat we lopen? Voor zover het RONA nu weet worden de hoeveelheden ketelwagens gebruikt 
om de risico’s te berekenen. Het berekende risico mag nergens boven de risiconorm (Plaatsgebonden risico) 
komen. Bij die berekeningen moet dan met factoren als stofsoort, aantallen mensen, snelheden van de treinen 
ter plaatse, enz. rekening worden gehouden.  
 
Voor deze berekeningen zijn niet zozeer het aantal treinen, dan wel het aantal ketelwagens, nog beter gezegd 
ketelwagenequivalenten, doorslaggevend. De complexiteit moge blijken uit het volgende voorbeeld. Op de 
route Amersfoort - Apeldoorn – Deventer zouden niet meer dan 10 ketelwagenequivalenten per jaar met 
brandbaar gas mogen rijden. In het tweede kwartaal van 2016 waren dat er al bijna 3000. Risiconorm 
overschreden?   
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Even wachten op de berekeningen! Het blijft onduidelijk hoe taken, bevoegdheden (controle!), en 
verantwoordelijkheden zijn verdeeld. 
 
Trillingen 
Het RONA heeft al eerder via Kamerleden gevraagd om een en ander aan een TNO-protocol, dat van belang 
is voor de vaststelling van trillingsschade veroorzaakt door het spoor, aan te passen. Dat protocol is uit 2004 
en o.m. gebaseerd op data uit de negentiger jaren. Twee staatssecretarissen hebben de wijzigingen 
toegezegd tijdens de AO’s van de commissie I&M. Nagevraagd tijdens het gesprek met het ministerie bleek 
dat de personen met wie wij gesproken hebben daar niets van wisten……  
 
Het RIVM is nog steeds bezig met het ontwikkeling van een rekenmodel om trillingen te berekenen. Dat – 
schreef staatssecretaris Sharon Dijksma – wordt eind 2017 verwacht. We wachten af. Eerder verscheen al 
een rapport over trillingen van het RIVM: Wonen langs het spoor. 
Tijdens de infoavond van Gemeente Lochem in Eefde kwamen ook weer veel klachten over hinder en schade. 
 
Geluid 
Aan langzaam rijden in de nacht wordt gewerkt. Proeven bij Oldenzaal tonen aan dat langzaam rijden voor- en 
nadelen heeft. Langzaam rijden leidt tot minder geluid. Daartegenover staat dat trillingen, mede afhankelijk 
van de grondsoort, wel zwaarder kunnen zijn. Aslast (hoe zwaar de trein is) en onderhoud van de wielen spe-
len mee. Daarnaast bekijkt men of het wel kan i.v.m. de dienstregelingen. RONA heeft herhaaldelijk gevraagd 
naar langzaam rijden in de nacht, om slaapverstoring met de bijkomende gezondheidseffecten te voorkomen. 
Dan lijken dienstregelingen toch wat minder belangrijk. Ook moet nog worden onderzocht of men vervoerders 
wel kan dwingen langzaam te rijden. 
 
Nieuwe goederenwagons moeten voldoen aan hogere eisen wat betreft geluidsoverlast. Daarvoor is Europese 
wetgeving. Oudere goederenwagens hoeven dat in principe niet. Wel is men bezig met stimulerings-
maatregelen van de overheid om ze stiller te maken. Dat lijkt te lukken en het ministerie is daar enthousiast 
over. Men denkt dat in 2020 50% stil is en in 2030 80%. Het RONA heeft hier nogal twijfels bij. 
Er zijn veel niet Nederlandse goederenwagons. Goederenwagons worden gehuurd in heel Europa, dus zitten 
er luidruchtige tussen. Een goederentrein is niet samengesteld op basis van stille goederenwagons, maar op 
basis van waar de goederen vandaan komen en waar ze naar toe gaan. Dat betekent dat naast stillere 
wagons er wel degelijk luidruchtige wagons aanwezig zijn.  
 
Er zijn spoorroutes waar minder geluidsoverlast is dan een aantal jaren terug. Het ministerie is bezig om langs 
die routes de maximaal toegestane geluidshoeveelheid ook te verminderen. Hulde daarvoor. Helaas is geldt 
dat niet voor de lijnen in Oost Nederland. De hoeveelheid goederentreinen is daar – mede door de aanleg van 
het derde spoor – dusdanig toegenomen dat langs onze lijnen de maximale geluidsuitstoot niet wordt 
verlaagd. ProRail heeft een informatieve video gemaakt over het MJPG, het MeerJarenPlanGeluidsanering. 
 
Nieuwe Noordtak en de Regeringsverklaring 
Uiteraard blijft het RONA zich inzetten voor een nieuwe Noordtak. Dan zal er bijna geen huis meer staan 
binnen de 50 meter van het spoor, dus beduidend lagere risico’s. Tevens minder trillingen en minder 
geluidsoverlast voor de omgeving door de betere kwaliteit van de spoorbaan, en optimale veiligheid. Om dat 
te bereiken is het overheidsbeleid voor ons van belang. 
Vandaar dat we de regeringsverklaring hebben bekeken. 
 
Uit de regeringsverklaring: 
 
 Er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord. Als uitgangspunt geldt de doelstelling van 49 %- 

reductie in 2030. Een eventuele bijstelling van de opgave voor 2030 wordt verdisconteerd in dit akkoord. 
RONA: Met meer goederenvervoer op binnenvaart en spoortrajecten en dus minder op de weg zijn we 
aardig op weg om aan dit Klimaat- en energieakkoord te voldoen.  

 
 De binnenvaart en de spoorwegen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van toene-

mend goederenvervoer over de weg en het beperken van uitstoot die slecht is voor het klimaat. We stimu-
leren het spoorgoederenvervoer door de gebruiksvergoeding in de pas te laten lopen met die in de buur-
landen. 

RONA: Dat kan betekenen meer vrachtvervoer per spoor i.p.v. over de weg. 
 
 

 In navolging van omringende landen wordt zo spoedig mogelijk een kilometerheffing voor vrachtverkeer 
(“Maut”) ingevoerd. Het daarvoor te introduceren registratie- en betalingssysteem wordt gelijk aan dat in  
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de buurlanden, zodat voor vrachtauto’s geen extra apparatuur benodigd is. De inkomsten uit de heffing                 
zullen in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de vervoerssector door verlaging van de  
motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en gelden voor innovatie in en verduurzaming.  
Ontwikkeling nieuwe infrastructuur  

RONA: Dezelfde opmerking als hierboven. 
 

 Voor een inhaalslag in infrastructuur stelt het kabinet cumulatief 2 miljard euro beschikbaar in de eerstko-
mende drie jaar.  

RONA: Niet genoemd waaraan. 
 
 Nieuwe investeringen worden gebaseerd op de uitkomsten van de Nationale Markt en Capaciteits Analyse 

(NMCA) en geprioriteerd naar de meest rendabele projecten en de beschikbaarheid van cofinanciering 
vanuit regio’s.  

RONA: Die van 2017 biedt nog weinig hoop. In 2020 moet er een nieuwe komen. 
 

 We zetten de extra financiële middelen met name in om de grootste resterende knelpunten uit de NMCA 
aan te pakken. Specifiek gaat het om A4, A7, A15 in de Randstad en de verkeersaders van en naar het 
zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58). 

RONA: A15, A1 op het traject Beekbergen – Duitsland en ook de A50 kennen veel vrachtwagenver-
keer. Veel minder vrachtwagens betekent betere doorstroming. Dan zijn aparte vrachtwagenstroken 
als extra baan op drukke snelwegen veel minder noodzakelijk.   

 
 De extra middelen voor het openbaar vervoer worden ingezet voor cofinanciering van OV in stedelijke 

regio’s, tijdige aanleg van het beveiligingssysteem ERTMS en voorfinanciering van de overschakeling op 
3kV bovenleidingspanning.  

RONA: Dat wil onze overheid vooral in Brabant en de Randstad. En bij 3kV wisselspanning blijven we  
afwijken van de rest van Europa. 

 
Het ministerie van I&W heeft geen haast. 
U leest het goed: I&W i.p.v. I&M. Infrastructuur & Milieu is geworden Infrastructuur & Waterstaat, met Cora 
van Nieuwenhuizen als minister, en zeer goed ingevoerd ex Kamerlid Stientje van Veldhoven als 
staatssecretaris. Het lijkt erop dat het ministerie voorlopig geen haast heeft met een Noordtak. Aldus blijkt uit 
het Overdrachtsdossier, Kabinetswisseling 2017: 
 

5. Programma Goederenvervoercorridors 
Huidige stand van zaken/problematiek Rijk en Regio hebben eind 
2013 besloten om de 2 belangrijkste goederenvervoercorridors in 
kaart te brengen die tevens onderdeel uitmaken van de TEN-T 
Rhine-Alpine, North Sea-Baltic en North Sea-Mediterranean corridors te 
weten: 
 
1: De goederenvervoercorridor Oost (Rotterdam- Arnhem/Nijmegen - 
Duitsland) met de modaliteiten: 

• Weg: A15 De nieuwe staatssecretaris voor het  
• Spoor: Betuweroute spoor: Stientje van Veldhoven. 
• Binnenvaart: Waal 

 
2: De goederenvervoercorridor Zuidoost (voorheen: Zuid) (Rotterdam- Noord- Brabant/Limburg -   
    Duitsland) met de volgende modaliteiten: 

• Weg: A16/A58/A67 
• Spoor: Brabantroute 
• Binnenvaart: Maas en Brabantse Kanalen 
• Buisleidingen 

 
 
Henk Derks  
Informatiemanager RONA,  
derks.sr@chello.nl  
026-4952367 en 06-19603261   
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