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Geacht college, 
 
Afgelopen week stelde de SP vragen over langere goederentreinen. Een van de vragen 
betrof gevaarlijke stoffen die over het spoor worden vervoerd. Tot verbijstering van de SP 
melde vandaag Omroep Venlo dat er zes keer de toegestane hoeveelheid gevaarlijke stoffen 
is overschreden1. Om die reden wil de SP aan de eerdere set vragen onderstaande vragen 
toevoegen: 
 
 

8. Was u bekend met de enorme overschrijding van hoeveelheden gevaarlijke stoffen 
die door Venlo vervoerd worden? Zo ja, waarom heeft u hierover de gemeenteraad 
niet geïnformeerd? Zo nee, welke controle voert u uit op betreffende vervoer? Graag 
een onderbouwing van uw antwoord. 
 

9. In het artikel komt de suggestie naar voren dat ook Acrylnitril, ook wel aangeduid als 
Acrylonitril, via Venlo is vervoerd. Kunt u aangeven of deze stof ook daadwerkelijk 
door Venlo is vervoerd? Zo ja, kunt u dan de hoeveelheden aangeven? Zo nee, 
waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

 
 

10. Acrylnitril is ook een stof die betrokken was bij de treinramp te Wetteren (België)2 en 
aanleiding was tot evacuatie van duizenden burgers en een dodelijk slachtoffer. Dit 
door het in de riolering komen van deze stof waardoor giftige stoffen vrij zijn 
gekomen, welke dus een dodelijk slachtoffer veroorzaakten. Is in de rampenplannen 
rondom het spoor in Venlo rekening gehouden met een vergelijkbaar scenario? Zo 
nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

 
 

11. Deelt u de mening van de SP fractie dat het door Venlo vervoeren van stoffen die niet 
zijn toegestaan op dit traject een stevige reactie van het gemeentebestuur vraagt? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u deze reactie geven en de raad 
hierover informeren? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

12.  De oorzaak van de toename van goederentreinen is gelegen aan werkzaamheden 
aan de Duitse zijde van de Betuwelijn. Bent u net als de SP van mening dat de 
huidige overschrijdingen ondanks deze verklaring buitenproportioneel zijn? Zo nee, 
waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

																																																													
1	
https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/giftreinen?fbclid=IwAR1hMmewVoOXxGAoj4DK936VNjG6eUz7pUfWh
MuNEjGlP-AKENnTMwNr3Nc	
2	https://nl.wikipedia.org/wiki/Trein-_en_giframp_bij_Wetteren	



 

13. Vanuit de Staatsecretaris kwam het bericht dat door de genoemde toename de 
veiligheid niet in het geding zou zijn. Bent u bekend met het gegeven dat risico’s in de 
veiligheidskunde altijd worden benaderd vanuit de begrippen kans en effect? Zo ja, 
deelt u de mening van de SP dat bij toename van bewegingen over het spoor de 
kans toeneemt. En dat door het over deze route laten gaan van meer giftige stoffen 
ook het effect beïnvloed kan worden? Zo ja, deelt u dan de mening van de SP dat de 
Staatsecretaris een loopje neemt met de waarheid? Zo nee, waarom niet? Graag een 
onderbouwing van uw antwoord. 
 

14. De overheid doet ook in geval van omvangrijke ongevallen en rampen een beroep op 
de zelfredzaamheid van de bevolking. Voor de SP begint dat door transparant te zijn 
over de risico’s die mensen lopen. Ook in geval van het spoor door Venlo. Deelt u de 
mening van de SP dat de Staatssecretaris met haar reactie de mensen in Venlo niet 
serieus neemt en op achterstand zet als het gaat om zelfredzaamheid? Zo nee, 
waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

15. Gaat u de Staatssecretaris aanspreken op haar uitlatingen, waarbij zij naar mening 
van de SP de zaak bagatelliseert? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe informeert u de 
raad hierover? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

16. Gaat u de Pro Rail aanspreken over deze overschrijding?  Zo nee, waarom niet? Zo 
ja, hoe informeert u de raad hierover? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

17. Zijn er in de periode van deze overschrijdingen, zover u bekend, incidenten op het 
spoor in Venlo geweest die tot een ongeval of erger hadden kunnen leiden? Zo ja, 
zijn deze incidenten geëvalueerd door de hulpdiensten? Zo nee, bent u bereid uit te 
zoeken of dit het geval is en de gemeenteraad hierover te rapporteren? Graag een 
onderbouwing van uw antwoord. 
 

18. Welke handhavingsmiddelen heeft u om deze overschrijdingen terug te dringen? 
Graag een onderbouwing van uw antwoord 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Ton Heerschop 
 
 
 
 
 
 
 


