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De heer Paulus Jansen (SP):  
Voorzitter. Ik dank de minister voor de beantwoording in eerste termijn. Ik heb die niet 
live kunnen volgen, maar wel goed kunnen nalezen. 
 
Ik wil de heer Haverkamp complimenteren met zijn tweede termijn. Ik vond het 
opmerkelijk dat hij in eerste termijn zo cynisch was, want dat is niet gebruikelijk voor 
hem. Dat is echter helemaal goed gekomen. Ik heb een aantal verstandige moties 
voorbij zien komen, waarvan ik er één zelfs mede heb kunnen ondertekenen. 
Waardering daarvoor. Wat betreft het groepsrisico konden wij het oorspronkelijk format 
niet steunen, maar wellicht dat er na aanpassing nog wel iets mogelijk is. 
 
Ik heb in eerste termijn aandacht gevraagd voor het locatiebeleid, aangezien ik denk dat 
het altijd het verstandigst is om te proberen aan de voorkant van de keten de veiligheid 
te verhogen. Als je niets hoeft te transporteren of minder hoeft te transporteren, dan heb 
je sowieso een veel kleiner probleem en dat is altijd het beste. De minister heeft 
daarover gezegd dat zij daar niet meer over gaat en dat zij dat tegenwoordig overlaat 
aan de gemeenten en de provincies. Daar zit toch iets geks in. Wij hebben net een 
discussie met de staatssecretaris van Milieu gevoerd, die het toezicht op de BRZO-
bedrijven, de 400 gevaarlijkste bedrijven in Nederland, wil opschalen naar het 
landsdeelniveau. Dat gaan wij dus juist centraliseren. Maar het locatiebeleid, dat in 
wezen een grote factor is als het gaat om de risico's die over tientallen jaren gelopen 
gaan worden, laten wij over aan gemeenten, met inbegrip van gemeenten als Moerdijk, 
die daar -- met alle respect voor de gemeente Moerdijk -- niet voor uitgerust zijn.  
 
Onderkent de minister ook dat het voeren van een verantwoord vestigingsbeleid en het 
eventueel saneren van verkeerd geclusterde bedrijven in ieder geval voor de acht 
grootste clusters Brzo-bedrijven van nationaal belang is? Graag hoor ik een toezegging 
op dat punt. 
 
In eerste termijn heb ik er namens de SP-fractie voor gepleit om op basis van 
maatschappelijke kosten-batenanalyses vast te stellen welke maatregelen op het gebied 
van veiligheid en bronbeleid effectief zijn. Crasbuffers en schermen tegen de hitte zijn 
al een aantal keren genoemd. Je zou echter ook kunnen denken aan infrastructuur. Ik 
noem de boog bij Roosendaal. Daarbij zou op basis van een maatschappelijke kosten-
batenanalyse vastgesteld moeten worden wat per saldo het meest effectief is. En dat 
moet je vervolgens gaan doen. De minister zegt dat wij daar al het nodige aan doen. Ik 
vind het daarom eigenlijk niet nodig om er nog iets meer aan te doen, maar ik kan mij 
niet herinneren dat wij bij de Kamer bijvoorbeeld een kosten-batenanalyse van de 
crashbuffers voorbij hebben zien komen. Als die er nog niet is, zou ik graag de 
toezegging krijgen dat die er alsnog zal komen. 
 
In de eerste termijn heb ik net als een aantal collega's aandacht gevraagd voor het 



spoorvervoer langs het Twentekanaal en het IJsselkanaal. Dat knelpunt wordt groter als 
we over dat spoor in het verlengde van de Betuweroute meer treinen gaan sturen. Ik zie 
niet goed in hoe wij dat knelpunt tegen acceptabele kosten kunnen oplossen. Ik zie wel 
dat vervoer over water een alternatief kan zijn. De minister gaat al investeren in het 
Twentekanaal. Een paar maanden geleden heeft zich daar namelijk een probleempje 
voorgedaan met een sluis. Mijn suggestie is om het Twentekanaal in één keer op te 
waarderen tot een kanaal voor klasse 5-schepen. Die schepen kunnen dan tot Hengelo 
doorvaren. Daardoor verbeteren we niet alleen de veiligheid op dat traject, maar krikken 
we tegelijkertijd de capaciteit voor de binnenvaart op. Dat zal deze minister toch als 
muziek in de oren klinken. 
 
Ik maak nog een opmerking over mijn amendement op stuk nr. 14. Dat is het 
amendement dat het mogelijk maakt dat bij vervoer van gevaarlijke stoffen eisen 
kunnen worden gesteld aan de aangewezen technieken en materialen. Ik noem 
bijvoorbeeld het voorschrijven van crashbuffers. De uitvoering van dat voorschrift laat 
ik over aan de minister. Eerlijk gezegd, lijkt mij dat een goede kapstok om maatregelen 
die gebleken kosteneffectief zijn, af te dwingen. Freeriders worden dan voorkomen. Om 
die reden handhaaf ik dit amendement, ondanks het feit dat de minister daar anders 
tegen aankijkt. Mocht de minister een andere techniek voorstellen, dan vind ik dat 
uiteraard ook prima. Om die reden heb ik de vierde motie van de heer Haverkamp 
medeondertekend. 
 
Ik wil graag afsluiten met het indienen van drie moties.  

De heer Aptroot (VVD):  
Sprak de heer Jansen over zijn amendement op stuk nr. 14?  

De heer Paulus Jansen (SP):  
Ja. Of heb ik een oude versie voor mijn neus?  

De heer Aptroot (VVD):  
Ja. Het amendement op stuk nr. 14 is vervangen door het amendement op stuk nr. 24. Ik 
houd het voor de heer Jansen even bij.  

De heer Paulus Jansen (SP):  
Mijnheer Aptroot, als ik u niet had! Dank. 
 
Voorzitter. Mijn eerste motie heeft betrekking op de handhaving. In reactie op een vraag 
van een collega stelde de minister dat het toezicht op de veiligheid van emplacementen 
berust bij het lokale bevoegd gezag, namelijk de gemeente. Het toezicht bij de vrije 
baan zit elders, volgens mij bij de ILT. Dat lijkt de SP-fractie niet erg logisch. Het 
transport van A naar B passeert vele gemeenten en vele emplacementen. Het ligt dus erg 
voor de hand om het toezicht in één hand te brengen. Dat zou de informatiestroom ook 
een stuk eenvoudiger maken. Ik dien daarom de volgende motie in.  

De Kamer, 



gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de handhaving van de wettelijke bepalingen inzake externe veiligheid 
van spoorvervoer voor de vrije baan en voor emplacementen niet berust bij één bevoegd 
gezag; 

overwegende dat deze versnippering van de handhaving gezien de samenhang binnen 
het spoorwegnet en doorgaande transporten met gevaarlijke stoffen onlogisch is; 

verzoekt de regering, binnen een jaar een voorstel aan de Kamer te doen om het toezicht 
op de externe veiligheid bij het spoor in één hand te brengen, 

en gaat over tot de orde van de dag.  

De voorzitter:  

Deze motie is voorgesteld door het lid Paulus Jansen. Naar mij blijkt, wordt de 
indiening ervan voldoende ondersteund.  

Zij krijgt nr. 43 (32862).  

De heer Paulus Jansen (SP):  
Mijn tweede motie heeft betrekking op het rekenmodel dat wordt gebruikt om vast te 
stellen hoe het is gesteld met de veiligheid langs infrastructuur, zowel spoorwegen als 
kanalen, rivieren en wegen. De Kamer heeft bij geluid en luchtkwaliteit vastgesteld dat 
daar een vorm van kwaliteitscontrole nodig is, omdat partijen anders de data die 
daarvoor gebruikt worden, kunnen beïnvloeden en dat leidt tot foutieve, meestal te lage 
inschattingen van risico's. Vandaar de volgende motie. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de uitkomst van berekeningen voor de externe veiligheid bij 
transportassen (water, spoor, weg) in hoge mate bepaald wordt door de kwaliteit van de 
in het rekenmodel ingevoerde gegevens; 

overwegende dat er op dit moment geen onafhankelijke toets is op de kwaliteit van de 
gebruikte data; 

overwegende dat bij rekenmodellen voor geluid en luchtkwaliteit die gebruikt worden 
voor het vaststellen van externe effecten van infrastructuur inmiddels een vorm van 
steekproefsgewijze controle door een onafhankelijke partij geregeld is; 



spreekt uit dat een controle op de kwaliteit van de gebruikte invoerdata en de 
representativiteit van de uitkomsten ook bij het rekenmodel voor externe veiligheid 
gewenst is; 

verzoekt de regering om hiertoe binnen een jaar een voorstel aan de Kamer voor te 
leggen, 

en gaat over tot de orde van de dag.  

De voorzitter:  

Deze motie is voorgesteld door het lid Paulus Jansen. Naar mij blijkt, wordt de 
indiening ervan voldoende ondersteund.  

Zij krijgt nr. 44 (32862).  

De heer Paulus Jansen (SP):  
Mijn laatste motie gaat over een punt waarover de minister in eerste termijn nog niets 
heeft gezegd, namelijk de identificatiechip voor transportmiddelen. Deze zou goed 
aansluiten bij de motie van collega Haverkamp. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt de regering om te onderzoeken of de effectiviteit van de handhaving en de 
rampenbestrijding bij het transport van gevaarlijke stoffen verbeterd kan worden door 
invoering van een op afstand uitleesbare identificatiechip, 

en gaat over tot de orde van de dag.  

De voorzitter:  

Deze motie is voorgesteld door het lid Paulus Jansen. Naar mij blijkt, wordt de 
indiening ervan voldoende ondersteund.  

Zij krijgt nr. 45 (32862).  

 


