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Sinds de vuurwerkramp in Enschede is externe veiligheid een van de grotere
aandachtsdossiers in Dordrecht. De ramp was de directe aanleiding tot het formuleren
van veiligheidsbeleid: het toetsingskader externe veiligheid spoorzone Dordrecht
Zwijndrecht. Op basis van dit toetsingskader en de inzichten uit de bijbehorende
veiligheidsstudie heeft het rijk een projectsubsidie van € 15 miljoen verstrekt voor het
verbeteren van de veiligheid in Dordrecht. Naar verwachting worden de laatste
maatregelen eind 2014 opgeleverd.
Ongeveer tegelijkertijd met het verstrekken van de projectsubsidie in 2006 is het Rijk
gestart met het project Basisnet Transport Gevaarlijke stoffen, dat in juli 2014 in werking
zal treden. Bij de behandeling van de wet basisnet in de Tweede Kamer is de motie "van
Veldhoven" aangenomen die aandringt op het treffen van veiligheidsmaatregelen in
Dordrecht. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zal deze motie uitvoeren en
heeft hiervoor een uitvoeringsprogramma in concept gereed.
Op het gebied van infrastructuur spelen twee voor Dordrecht belangrijke projecten:
1. de geplande aanleg van de boog bij Meteren die het herrouteren van het vervoer van
gevaarlijke stoffen buiten de Drechtsteden om mogelijk maakt.
2. de aanleg van het 3e spoor op het Duitse deel van de Betuweroute waardoor
gedurende 7 jaren de capaciteit van de Betuweroute substantieel terug loopt.
Samen met onze partners (o.a. de provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Brabant)
dringen wij aan op een zo spoedig mogelijke aanleg van de boog bij Meteren en
tegelijkertijd wenden wij onze gezamenlijke invloed aan om ervoor zorg te dragen dat de
negatieve gevolgen van de werkzaamheden op het Duitse deel van de Betuweroute zo
klein mogelijk blijven. Op 16 juni jl. heeft de staatssecretaris van I&M bekend gemaakt dat
zij overeenstemming heeft met de provincie Noord-Brabant over de aanleg van de boog
bij Meteren en hiermee samenhangend aanpassing van de spoorinfrastructuur in Vught.
Na 2020 ontstaan hierdoor nieuwe mogelijkheden voor goederenroutering die
veiligheidswinst voor de stad kunnen brengen.
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Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.
Bestuur en Middelen - dinsdag 9 september 2014 20:00
De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de

raadsvergadering van 16 september 2014.

