
 

 

Basisnet spoor – algemene kernboodschap 
 

We staan er niet zo bij stil, maar in ons dagelijks leven maken we gebruik van allerlei producten die 
bestaan uit chemische stoffen. Denk aan cosmetica, medicijnen, brandstoffen, schoonmaakmiddelen, 

verf en kunststoffen. Het merendeel van die producten wordt gemaakt uit grondstoffen die gevaarlijk 
kunnen zijn. Deze grondstoffen worden geproduceerd in (petro)chemische fabrieken en vervoerd van 
en naar de verwerkende industrie in havengebieden als Rotterdam, Amsterdam, Vlissingen/Terneuzen 
en Antwerpen, chemische clusters als Chemelot in Limburg, en elders in Europa. 
 
Jaarlijks wordt via buisleidingen, binnenvaart, spoor en weg ruim 220 miljoen ton gevaarlijke stoffen 
vervoerd. Veruit het grootste deel gaat via buisleidingen en binnenvaart; via de weg wordt 10% en 

over het spoor 2% vervoerd. Het vervoer per spoor is een van de veiligste manieren. We weten via 
welk spoor welke gevaarlijke stoffen worden vervoerd en wat de samenstelling is van die 
goederentreinen. De Betuweroute wordt zoveel mogelijk gebruikt voor het rechtstreekse vervoer van 
de goederen tussen de Rotterdamse haven en het Duitse en Centraal-Europese achterland.  
Het vervoer via spoor is bovendien duurzaam. Het kabinet stimuleert mede daarom het vervoer per 

spoor. 
 

De kans dat tijdens dit vervoer per spoor een incident of ongeval plaatsvindt waarbij gevaarlijke 
stoffen vrijkomen, is zeer gering. Echter, 100% veiligheid bestaat niet. Hoe klein ook, het risico op 
een incident of ongeval kan voor spanning en onrust zorgen bij de inwoners van gemeenten waar de 
goederentreinen met gevaarlijke stoffen doorheen rijden. 
 
Om een goede balans te vinden tussen de veiligheid op en rond het spoor, het economisch belang van 

het vervoer van gevaarlijke stoffen en de mogelijkheid voor ruimtelijke ontwikkelingen nabij het spoor 
hebben rijksoverheid, provincies, gemeenten, veiligheidsregio’s en bedrijfsleven gezamenlijk de wet 
Basisnet ontwikkeld. Deze wet geldt voor vervoer van gevaarlijke stoffen via weg, water en spoor. In 
Nederland nemen we daarmee extra veiligheidsmaatregelen bovenop de reeds bestaande Europese 
wetgeving. 
 
Met het Basisnet voor het spoor zijn afspraken gemaakt over het risico dat het vervoer van gevaarlijke 

stoffen mag veroorzaken. Deze zijn per spoortraject vastgelegd in zogenaamde risicoplafonds. 
Gemeenten moeten bij de ruimtelijke ordening (het bouwen langs het spoor) rekening houden met 
deze risicoplafonds. Als het risico hoog is, mogen er dicht bij het spoor geen woningen en andere 
kwetsbare bestemmingen gebouwd worden.  
Het Basisnet trekt zo een denkbeeldige lijn tussen het vervoer en de bebouwing. Wat verder weg van 
het spoor moeten gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen een gedegen afweging maken: welke 
bestemmingsfuncties zijn, uitgaande van de afgesproken risicoplafonds, acceptabel en welke 

maatregelen kunnen in de ruimtelijke inrichting worden genomen om te voorkomen dat bij een 
ongeval veel slachtoffers vallen door gevaarlijke stoffen? Ook geeft het Basisnet gemeenten en 
veiligheidsregio’s inzicht waarmee bij rampbestrijdingsplannen rekening te houden.  
 
Bij de totstandkoming en inwerkingtreding van het Basisnet in 2015 is er van uitgegaan dat, om 
mogelijke overschrijding van risicoplafonds te voorkomen, het vervoer via andere routes gestuurd kon 

worden. Bij voorkeur via de Betuweroute. Om daarmee te voorkomen dat vervoer van gevaarlijke 

stoffen in stedelijke gebieden tot hoge groepsrisico’s zou leiden.  
 
Dit heeft om verschillende redenen niet goed uitgepakt. Bijvoorbeeld omdat herkomst- of 
bestemmingslocaties niet via de Betuweroute te bereiken zijn, door ontwikkelingen in de markt zelf, of 
omdat door werkzaamheden aan een derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen de Betuweroute 
niet volledig beschikbaar is. Welke route treinen met gevaarlijke stoffen van en naar Duitsland nemen, 

moet bovendien afgestemd worden met de Duitse beheerder van de spoorinfrastructuur. Deze heeft 
niet altijd de Betuweroute als voorkeursroute. Ook zijn in Nederland niet alle spoorbeveiligings-
systemen geschikt voor alle locomotieven. Gevolg is dat er op sommige plekken overschrijdingen van 
de risicoplafonds zijn, terwijl de veiligheidsnorm voor de dichtbijgelegen woningen niet wordt 
overschreden. Er staan geen woningen op plaatsen binnen de zone waar het risico op overlijden als 
gevolg van een ongeluk met een goederentreinen met gevaarlijke stoffen groter is dan 1 op een 
miljoen per jaar. Ook de komende jaren worden overschrijdingen van de risicoplafonds verwacht. 

 



 

 

Om het Basisnet robuust te maken en onrust bij decentrale overheden, omwonenden en bedrijfsleven 
zoveel mogelijk weg te nemen, wordt gezocht naar een oplossing om de balans te herstellen. Het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft daarom korte en middellange termijn acties 
aangekondigd die het samen met de betrokken partijen wil oppakken. Sommige zijn reeds uitgevoerd, 

zoals het invoeren van een veiligheidssysteem (ATB vv), afspraken binnen de sector over het veilig 
samenstellen van gevaarlijke stoffen in treinen (‘warme BLEVE-vrij rijden’) en het verleggen van 
vervoersstromen. Deze worden aangevuld met het extra stimuleren van het gebruik van de 
Betuweroute door middel van prijsprikkels, en de uitrol van het European Traffic Management 
Systeem (ERTMS) waardoor het spoorvervoer nog veiliger wordt. Ook worden mogelijkheden voor 
modal shift (het veranderen van de vervoerwijze) en het samenbrengen van productie en verwerking 
op één locatie onderzocht. Gemeenten houden in hun ruimtelijke ordeningsplannen actief rekening 

met Basisnet. Zo bieden zij mensen die dicht bij het spoor wonen of werken voldoende bescherming. 
 
Ook onderzoeken de partijen samen of het haalbaar en wenselijk is om risicoplafonds aan te passen. 
rekening houdend met grote woningbouwopgaven en de vervoersprognoses voor 2028. Als laatste 
maatregel – en in het uiterste geval – kan een routeringsbesluit worden genomen, waardoor op 

sommige routes bepaalde stoffen niet vervoerd mogen worden. 
 

Gedurende dit proces vindt voortdurend onderlinge afstemming plaats tussen de betrokken partijen. 
Naar verwachting zal na medio 2020 het kabinet een besluit nemen over het al dan niet aanpassen 
van de risicoplafonds.  
 
Zo werken we gezamenlijk aan een toekomstbestendig Basisnet spoor, zodat ook in de toekomst 
gevaarlijke stoffen op een veilige manier per spoor kunnen worden vervoerd en mensen veilig wonen 

en werken langs het spoor. 


