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Veiligheid: voor elkaar 

Geacht college,

In uw gemeente is een aantal jaren geleden een route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 
vastgesteld. Onlangs heeft ook het Rijk een netwerk van transportroutes (over Rijkswegen) voor 
transport van gevaarlijke stoffen vastgelegd in een zogenaamd Basisnet. Het Basisnet heeft als doel 
om een robuust evenwicht tussen vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimte en veiligheid te scheppen. 
Het Basisnet is per 1 april 2015 vastgelegd in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs). De 
aanpassing van de Wvgs heeft consequenties voor de lokale routering. In deze brief informeren wij 
u over deze consequenties en adviseren wij u over de mogelijkheden hoe hier mee om te gaan.

Aanpassing wetgeving
Met de komst van het Basisnet heeft de minister van Infrastructuur en Milieu in de Wvgs de 
bevoegdheid gekregen om wegen aan te wijzen die van belang worden geacht voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen (art. 13 lid 1 Wvgs) en om rijkswegen uit te sluiten van vervoer van gevaarlijke 
stoffen (art. 20 Wvgs). In de vorige tekst van de Wvgs mocht de minister alleen wegen vrijgeven 
voor routering. Daarmee vervalt de bevoegdheid voor gemeenteraden om deze rijkswegen op te 
nemen in hun routering. Dit om te voorkomen dat een gemeenteraad een ander besluit dan de 
minister neemt over hetzelfde wegdeel.

De gemeenteraad houdt de bevoegdheid om wegen aan te wijzen op zijn grondgebied waarover 
routeplichtige gevaarlijke stoffen mogen worden vervoerd (art. 24 lid 2 Wvgs). Nieuw is dat dit 
routeringsbesluit niet van toepassing is op wegen die binnen het Basisnet zijn aangewezen door de 
minister (art. 24 lid 5 Wvgs). Besluiten die de Wvgs als grondslag hebben moeten binnen twee jaar 
na inwerkingtreding van de wijziging in lijn zijn gebracht met de nieuwe artikelen. Dat houdt 
concreet in dat genomen routeringsbesluiten moeten worden geactualiseerd.
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Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg in Overijssel
De Provincie Overijssel heeft vanaf 2005 alle gemeenten in Overijssel gestimuleerd om te komen tot 
een dekkende en sluitende routering binnen Overijssel. In de jaren na 2005 hebben alle gemeenten 
in Overijssel daartoe een routeringsbesluit genomen. De kracht van een dekkende en sluitende 
routering zit in de uniformiteit en duidelijkheid naar vervoerders en leveranciers/ontvangers van 
routeplichtige stoffen. 

De wijzigingen als gevolg van het vaststellen van een basisnet voor de rijkswegen heeft gevolgen 
voor het routenetwerk zoals vastgesteld vanaf 2006. Rijkswegen mogen niet langer deel uitmaken 
van een lokaal routeringsbesluit. Bovendien moet een lokaal routeringsbesluit aansluiten op de 
basisnetroutes.

Ontheffingen kunnen afgegeven worden voor het leveren van gevaarlijke stoffen aan lokale 
inrichtingen buiten de vastgestelde routes. Ontheffingen kunnen echter alleen worden afgegeven 
als de gemeente een lokale routering heeft vastgesteld.

De veiligheidsregio’s binnen Overijssel (Veiligheidsregio IJsselland en Veiligheidsregio Twente) 
hebben het initiatief genomen om de afstemming tussen de Overijsselse gemeenten te 
ondersteunen. Het streven is om een provinciaal dekkende en sluitende routering te houden. Dan 
moeten de routeringsbesluiten wel geactualiseerd worden.

Advies
De routering in uw gemeente voert deels over basisnetroutes, te weten de N35. Daardoor is een 
actualisatie van uw routeringsbesluit noodzakelijk. Een lokale routering mag immers niet langer 
basisnetroutes bevatten. 

Wij adviseren u daarom om het routeringsbesluit voor 1 april 2017 te actualiseren op de volgende 
onderdelen:
- Basisnetroutes formeel uit de routering halen;
- De overige wegen, te weten de N340 en de N348, opnieuw aan te wijzen als routes voor 

doorgaand vervoer van routeplichtige, gevaarlijke stoffen;
- De verwijzingen naar artikelen binnen de Wvgs aan te passen.

Een afschrift van deze brief stuur ik naar:
- de heer R. List, contactpersoon routering gevaarlijke stoffen gemeente Dalfsen



 
 

Afsluiting
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en opmerkingen kunt 
u contact opnemen met de heer J. Kloppenburg, bereikbaar op 088 – 119 7928 of via e-mail op 
risicobeheersing@vrijsselland.nl. Ook uw volgende adviesaanvragen kunt u sturen naar 
risicobeheersing@vrijsselland.nl.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur,

L.J. Sievers, commandant Brandweer IJsselland
Voor deze,

drs. S.H.Th.M. Weitenberg, vakteamleider Risicobeheersing
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