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32 862 Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen 
en enige andere wetten in verband met de 
totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) 

G  VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR INFRASTRUCTUUR, 
MILIEU EN RUIMTELIJKE ORDENING1 

Vastgesteld 31 mei 2013 

De nadere memorie van antwoord heeft de commissie aanleiding 
gegeven tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van 
de volgende vragen. De commissie verzoekt de regering om de vragen 
uiterlijk 21 juni 2013 te beantwoorden. Vertrouwende op een tijdige reactie 
acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel 
voldoende voorbereid. 

Inleiding 

De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimte-
lijke Ordening hebben met belangstelling kennisgenomen van de nadere 
memorie van antwoord. Deze leden hebben naar aanleiding van recente 
gebeurtenissen in Wetteren (België), waar een trein met giftige stoffen 
ontspoorde, enkele nadere vragen aan de regering. 

Wet basisnet 

De leden van de commissie constateren dat de treinramp in Wetteren 
(België) veel discussie en onrust heeft veroorzaakt bij bestuurders van 
gemeenten en (veiligheids)regio’s die zijn gelegen aan de zogeheten 
Brabantroute2. Zou de regering een reactie kunnen geven op de verschil-
lende zorgen die in de media door verschillende bestuurders naar voren 
zijn gebracht? Hoe beoordeelt de regering de recente gebeurtenissen en 
de discussie en onrust die hierdoor is ontstaan in relatie tot de voorge-

1 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Van der Linden (CDA), Putters (PvdA), Essers (CDA), Slagter-Roukema (SP), 
Engels (D66), Witteveen (PvdA), Nagel (50PLUS), Duthler (VVD), Hermans (VVD), Huijbregts-
Schiedon (VVD) (vicevoorzitter), Koffeman (PvdD), Schaap (VVD), vac. (SP), Vliegenthart (SP), 
Flierman (CDA), Martens (CDA), Van Boxtel (D66), Vos (GL), De Boer (GL), De Lange (OSF), Ter 
Horst (PvdA), Vlietstra (PvdA), M. de Graaff (PVV), Reynaers (PVV) (voorzitter), Ester (CU), 
Schouwenaar (VVD) Van Beek (PVV), Duivesteijn (PvdA)

2 Zie bijvoorbeeld een artikel op de website van Binnenlands Bestuur: http://
www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/dordrecht-ziet-in-treinramp-angst-
bevestigd.9021429.lynkx (bezocht op 29 mei 2013)
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stelde Wet basisnet? Hoe beoordeelt de regering de roep van bestuurders 
om (meer) maatregelen in het licht van de discussie ten aanzien van de 
gekozen risicobenadering en het maatschappelijk aanvaardbaar risico, die 
in de eerdere schriftelijke gedachtewisselingen over dit wetsvoorstel aan 
de orde is gekomen? 

De voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en 
Ruimtelijke Ordening,
Reynaers 

De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en 
Ruimtelijke Ordening,
De Boer
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