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Handhaving en Toezicht

Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad de motie 'Veiligheid op het spoor' aangenomen. Deze motie roept ons op om
het initiatief te nemen om samen met andere betrokken West-Brabantse gemeenten, desgewenst binnen de WestBrabantse samenwerking (RWB), een krachtige bestuurlijke lobby te starten die als gesprekspartner moet dienen om
met de staatssecretaris en Tweede Kamer fracties in gesprek te gaan over de veiligheid op het spoor. Daarbij dient
een aantal duidelijke targets te worden benoemd, waaronder: meer adequate maatregelen om de veiligheid langs het
spoor te verbeteren; betere informatievoorziening inzake inhoud van de lading en de aanleg van een goederenspoor
buiten de woonkernen om. Ten slotte dient deze motie ter kennis te worden gebracht van de RWB en de colleges van
B&W en de gemeenteraden van de andere RWB gemeenten. Wij willen door middel van deze brief een reactie op de
motie geven.
Het college deelt de gevoelens dat de veiligheid op en rondom het spoor, en specifiek waar het gevaarlijke goederen
betreft, de aandacht verdient. Dit onderwerp staat hoog op de agenda, zowel bij de RWB, als bij de provincie, als
binnen de Veiligheidsregio. Het gevraagde lobbytraject wordt reeds gevoerd. Waarbij niet alleen de lobby gevoerd
wordt, maar ook op korte termijn gekeken wordt naar verbetering van de veiligheid op en rondom het spoor. Het
goederenvervoer vindt immers nu ook plaats.
Wij zijn met betrekking tot de veiligheid op 3 sporen actief:
1.
Lobbytraject. Er is een lobbytraject gaande voor een goederenruit. Deze lobby wordt gevoerd vanuit de RWB
mobiliteitscommissie. In samenwerking met de provincie.
2.
Er is 5 miljoen Euro vanuit het Rijk beschikbaar gesteld aan de gemeenten Moerdijk, Halderberge en
Roosendaal ter verbetering van de veiligheid op en rondom het spoor. Bergen op Zoom participeert inhoudelijk o.a.
binnen de deelprojecten communicatiemiddelen en het veiligheidsdashboard.
3.
Alle spoorgemeenten in de Veiligheidregio doen mee aan onderzoek rondom verbetering veiligheid op en
rondom het spoor. De uitkomsten hiervan worden ook weer als voeding voor het lobby traject gebruikt. Zeer recent is
er een schouwronde langs het spoor in Bergen op Zoom geweest met de verschillende experts vanuit o.a. de
gemeente, de Veiligheidsregio en de brandweer om in beeld te brengen welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid
op en rondom het spoor te verbeteren. Nog dit jaar komt hierover een advies en wordt in beeld gebracht wat de
concrete verbetermogelijkheden zijn en wordt gestart met de implementatie daarvan.
Wij stellen voor het informeren van de overige colleges van B&W en de gemeenteraden te laten verlopen via de
mobiliteitscommissie van de RWB.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Drs. S.P.M. Verstraten,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
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