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Gemeenteraadsvergadering van 7 juli 2016, 

Onderwerp: Treinvervoer van gevaarlijke stoffen door Apeldoorn 

Op 26 mei jl. berichtte NOS dat er veel meer gevaarlijke stoffen per trein door Apeldoorn worden 

vervoerd dan is toegestaan. Op het traject door Apeldoorn bleken de risicoplafonds met een factor 

190 te zijn overschreden. D66, PvdA en CU maken zich zorgen over het schrikbarend hoge aantal 

wagons met gevaarlijke stoffen dat dwars door Apeldoorn rijdt. Om deze reden heeft D66 het college 

op 26 mei jl. vragen gesteld.  

Uit de beantwoording van het college blijkt dat er in 2015 zelfs 250 keer meer treinen met gevaarlijke 

stoffen (LPG) door Apeldoorn zijn gereden dan wettelijk is toegestaan. Tegelijkertijd stelt het college in 

haar antwoorden dat het risico op een calamiteit klein blijft, ondanks de overschrijdingen van de 

risicoplafonds. Hoe groot de gezondheids- en veiligheidsrisico's zijn, blijft onvermeld. 

Verder vermeldt het college dat er 1) op 6 juni een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de 

staatssecretaris en de bestuurders van betrokken provincies en gemeenten langs de belangrijkste 

trajecten, dat er 2) half juni een bespreking over dit onderwerp geagendeerd stond met de 

Kamercommissie Infrastructuur & Milieu, en 3) dat het college de druk zo hoog mogelijk houdt om tot 

de gewenste resultaten te komen.  

Gelet op het bovenstaande hebben D66, CU en de PvdA de volgende vragen voor het college: 

1. Wat is het resultaat van de besprekingen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu? 

2. Hoe groot is het risico op een calamiteit met een wagon waarin gevaarlijke stoffen worden 

vervoerd?1  

3. Wat is de omvang van de gezondheids- en veiligheidsrisico's indien zich een calamiteit 

voordoet?2 

4. In hoeverre hebben de nieuwe cijfers geleid tot extra maatregelen om de veiligheid te 

waarborgen? 
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1 Graag uitsplitsen naar gevaarlijk stoffen (LPG, ammoniak, benzine, acrylnitril, fluorwaterstof). 
2 Idem. Gevraagd wordt naar het risicogetal (Blootstelling x Waarschijnlijkheid x Effect). 


