
 
 
 
 

Kleine kans, grote gevolgen 

Het nieuws over de ontsporing van een goederentrein met gevaarlijke stoffen bij het Belgische 
Wetteren is allang van de voorpagina’s verdwenen. Een aantal ketelwagons, dat deel uitmaakte van 
deze trein, was geladen met een uiterst giftige en brandbare vloeistof. De gevolgen van deze 
catastrofe gaven het CDA in Tiel aanleiding om de discussie over de veiligheid van deze transporten 
over onder andere het spoor aan te wakkeren. Een brief met vragen is onlangs door de Gemeente 
Tiel beantwoord.  

Het CDA Tiel is er niet gerust op dat de kans op een dergelijke calamiteit ten noorden van Tiel tot een 
aanvaardbaar niveau lijkt te zijn gereduceerd. Ook langs Tiel vindt over de Betuweroute en de A15 het 
transport van toxische en brandbare stoffen plaats. Daarnaast passeren aan de zuid- en oostkant van 
Tiel schepen met dergelijke gevaarlijke ladingen. Vooral de onbekendheid met deze transporten en de 
gevolgen, die een omvangrijke calamiteit met zich mee kunnen brengen (zie o.a. in Wetteren), roepen 
vragen op. 
 
Na het ontstaan van een calamiteit is het van groot belang de gevolgen voor vooral de 
volksgezondheid tot een minimum te beperken. Een gemeente en hulpdiensten moeten daarom direct 
bij de calamiteitmelding te horen krijgen welke stoffen gevaar kunnen opleveren. Het CDA Tiel vraagt 
zich af of de gemeente Tiel en de hulpdiensten weten welke gevaarlijke (toxische) stoffen wanneer en 
in welke hoeveelheden over haar grondgebied worden getransporteerd.  

Volgens de gemeente Tiel wordt transport van gevaarlijke stoffen over de Betuweroute en vaarwegen 
geregistreerd. Dat maakt het mogelijk om dit tijdens een incident op te vragen. De gemeente Tiel 
maakt niet duidelijk hoe dat opvragen in procedures is vastgelegd. Beter is het om bij een incident die 
informatie direct aangeleverd te krijgen van bijvoorbeeld de treinmachinist/schipper/chauffeur. Een 
actievere rol van de vervoerder draagt bij aan een adequate bestrijding van de gevolgen. 
 
Aangenomen kan worden dat de Betuweroute voorzien is van moderne veiligheidsystemen, die bij 
Wetteren of ontbraken of niet goed functioneerden. De praktijk leert echter dat er zich altijd 
omstandigheden kunnen voordoen die buiten deze systemen om leiden tot een incident. 
Inzetstrategiën van de hulpdiensten maken duidelijk dat informatievoorziening van belang is. Bij 
incidenten op de Betuweroute wordt volgens die inzetstrategiën in zijn algemeenheid terughoudend 
opgetreden totdat duidelijk is om welke stoffen het gaat. De bestrijding van de gevolgen moet daarom 
dan ook beginnen met een actieve informatieplicht aan de zijde van de vervoerder. Dat is waar het 
CDA Tiel voor pleit. 
Het belang van informatievoorziening bij incidentbestrijding heeft zich bewezen tijdens een oefening 
van het Regionaal Operationeel Team (ROT) op 6 maart 2013. Die oefening ging al snel over in een 
daadwerkelijke inzet vanwege stankoverlast in Tiel. Uren is gezocht naar de bron van die overlast. Tot 
op heden is er geen duidelijkheid of er een verband was met het transport van (gevaarlijke) stoffen. 
Kennelijk beschikte het ROT die dag niet over een gedetailleerd overzicht van die transporten. 

Veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen in Tiel moet tot een maximum niveau worden 
opgevoerd. Dat een incident ontstaat is een, maar een optimale informatievoorziening om 
hulpdiensten in staat te stellen de gevolgen direct en doeltreffend te bestrijden is dan de grootste zorg. 
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