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Onderwerp: 
Motie Nr. 30, datum raad 10-11-2010, fractie Groenlinks met betrekking tot Stichting 
Landschapspark Susteren 

Samenvatting: 
In de raadsvergadering van 10 november 2010 is een door de fractie GroenLinks ingediende motie 
aangenomen met betrekking tot Stichting Landschapspark Susteren. 
Door middel van deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de afwikkeling van de ingediende 
motie. 

Financiële consequenties: 
N.v.t. 

Juridische consequenties: 
N.v.t. 

Achtergrond / geschiedenis: 
De fractie GroenLinks heeft in de raadsvergadering van 10 november 2010 de volgende motie 
ingediend: 
GroenLinks is van mening dat: 

het college van B&W actie moet ondernemen richting Stichting Landschapspark Susteren 
om te bewerkstelligen dat gedane toezeggingen worden nagekomen; 
het college er op dient toe te zien dat bij de uitvoering van die toezeggingen vooral gelet 
wordt op de kwaliteit; 
het college er tevens bij de stichting op moet aandringen het onderhoud van het 
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landschapspark ingrijpend te wijzigen; 
het college de stichting moet bewegen de toegankelijkheid voor met name rolstoelers e.d. 
aanzienlijk te verbeteren. 

De motie is door de raad aangenomen. 

Toelichting: 
Middels dit schrijven willen wij u informeren over de door ons, naar aanleiding van deze motie 
ondernomen stappen. 

Ter voorkoming van misverstanden merken wij op dat de Stichting Landschapspark Susteren 
(hierna LPS) een privaatrechtelijk lichaam is dat dooreen eigen, zelfstandig bestuur wordt geleid. 
De in het kader van de ook door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Susteren 
goedgekeurde gebiedsvisie, bekend als "Landschapspark Susteren" gerealiseerde en nog te 
realiseren projecten vallen derhalve volledig onder de verantwoordelijkheid van LPS. 
De gemeente kan slechts invloed uitoefenen via een afgevaardigde in hèt stichtingsbestuur. 

Het merendeel van de gerealiseerde projecten is inmiddels in eigendom en beheer overgedragen 
aan terrein beherende instanties en vallen derhalve niet meer direct onder de invloedssfeer van 
LPS en de gemeente. 

Ons is bekend dat enkele terrein beherende instanties een ander beheerbeleid voeren dan voor 
een optimale ontwikkeling van het aangelegde natuurdoeltype (bos, boomgaard, grasland enz.) 
wenselijk zou zijn. Echter indien dit beheer nog valt onder de tussen de instantie en LPS in het 
kader van de overdracht gemaakte afspraken, is het afdwingen van een andere beheersvorm 
zonder tegenprestatie, moeilijk. Tevens is ons bekend dat LPS in beginsel haar gerealiseerde 
projecten tot aan het moment van overdracht aan een terrein beherende instantie niet of nauwelijks 
beheert. 
In voorkomende gevallen zit tussen het moment van aanleg en overdracht enkele jaren tijd. 
Inmiddels zijn en worden er gesprekken gevoerd met LPS met als doel enige vorm van beheer 
overeen te komen, ter voorkoming van overlast voor onze burgers ( particulieren en ondernemers). 
Zo is bijvoorbeeld voor wat betreft de disteloverlast die afgelopen jaren aan de orde is geweest in 
het Slekkerhout met LPS afgesproken dat de distels in 2011 gemaaid worden op het moment dat 
de aangrenzende agrarische ondernemer het aangeeft. 
We verwachten een positieve ontwikkeling m.b.t. dit onderwerp, daar de gesprekken met LPS 
goed zijn verlopen en ook de algemene relatie met LPS goed is. 

Ten aanzien van de compensatie voor de N297n bij Nieuwstadt merken wij op dat nagenoeg het 
volledige plan is uitgevoerd en inmiddels door LPS overgedragen aan Natuurmonumenten. 
Een ontbrekend perceel blijkt echter nog steeds niet verwerfbaar. Met de eigenaar lopen 
gesprekken om toch te komen tot de gewenste inrichting. 
De overgedragen percelen worden door Natuurmonumenten extensief beheerd. 
Natuurmonumenten ovenweegt om de grazige percelen in de toekomst te laten begrazen door 
koeien, een en ander met behoud van de toegankelijkheid voor bezoekers. De wijze van beheren 
is een verantwoordelijkheid van de terreinbeherende instantie of eigenaar, in dit geval van 
Natuurmonumenten. 

Met betrekking tot de toegankelijkheid voor rolstoelers hebben wij reeds in het verleden het 
standpunt ingenomen dat natuur geen parkgroen is. 
De gerealiseerde natuurdoeltypen kennen hindernissen en verlangen een bepaalde mate van 
mobiliteit van de bezoeker. 
Veel gerealiseerde projecten zijn prima toegankelijk, echter slechts beperkt voor volledig 
ongehinderd gebruik met rolstoelen en rollators. 
De door GroenLinks gewenste optimale toegankelijkheid voor alle groepen van de bevolking is 
nooit uitgangspunt geweest van de door de Stichting LPS te realiseren projecten. 



Wij handhaven ons standpunt maar zullen bij toekomstige projecten en wellicht ook in bestaande 
gemeentelijke bos- en natuurgebieden de mogelijkheden onderzoeken ter bevordering van de 
toegankelijkheid voor minder validen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Ter inzage liggende stukken: nvt. 

De burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, 

De secretaris, / / / / debdfgèmeester, 

l i 
Drs. G.W.T. van Balkom D A <erTnans 
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Echt, 2 maart 2011 

Uwbriefvan: lOjanuari 2011/25107 

Uw kenmerk: 

Afdeling/Team: Beheer 

Onderwerp: Beantwoording vraag art. 37 RvO 

Verzonden: i 6 mm zon 3 3 9 4 

Ons kenmerk: 33948 

Bijlage(n): 

Behandeld door: M. Franssen 

Telefoonnummer: 0475 - 478 478 

Geachte heer Cox, 

Op 10 januari 2011 heeft u ons op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over het 
stoppen van de inzameling van klein chemisch afval met de chemokar. Onderstaand treft u onze 
antwoorden op uw vragen aan. 

Het chemisch afval wordt met ingang van 1 januari 2011 niet meer ingezameld via de chemokar. U 
vraag het college naar alternatieven te zoeken voor de gescheiden inzameling van klein chemisch 
afval. De volgende drie alternatieven worden door het uw fractie aangedragen: 
1. Laat de chemokar twee keer per jaar het klein chemisch afval inzamelen in plaats van vier keer 

per jaar zoals dat in 2010 nog gebeurde. 
2. Ga in overleg met de gemeente Sittard-Geleen en spreek af dat ook inwoners van de gemeente 

Echt-Susteren gebruik kunnen maken van het milieupark in deze gemeente. Inwoners zouden 
daar dan al hun afval moeten kunnen aanbieden. 

3. Zorg voor speciale bakken bij winkelcentra of bejaardenhuizen voor de inzameling van 
bijvoorbeeld batterijen. 

In antwoord hierop kunnen wij u berichten dat de overeenkomst met Attero over de exploitatie van 
het milieupark in Montfort is opgezegd en moet opnieuw ingevuld worden. De komende maanden 
zal de invulling van deze dienstverlening uitgewerkt worden. De inzameling van klein chemisch afval 
maakt hier onderdeel van uit. 
Deze dienstverlening (inclusief de inzameling van klein chemisch afval) kan ondergebracht worden 
in de gemeenschappelijke regelingen van de Reinigingsdienst Maasland (RDM) en de 
Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek (RWM). Zo zouden de inwoners uit Echt, Koningsbosch, 
Maria Hoop, Pey en Sint Joost gebruik kunnen maken van het nieuwe milieupark in Maasbracht en 
de inwoners uit Dieteren, Nieuwstadt, Roosteren en Susteren zouden gebruik kunnen gaan maken 
van een nieuw aan te leggen milieupark in Bom. Het bestaande milieupark in Sittard heeft volgens 
RWM een te kleine capaciteit voor alle inwoners uit Dieteren, Nieuwstadt, Roosteren en Susteren. 

De komende maanden zal de invulling van deze dienstverlening nader uitgewerkt worden. Hierin 
worden de voorgestelde alternatieven meegenomen. 

Openingstijden: 
Het gemeentehuis is op maandag geopend van 09:00 tot 20:00 uur. Op woensdag van 09:00 tot 17:00 uur en 
op donderdag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Op dinsdag is het gemeentehuis gesloten. 

http://www.echt-susteren.nl


Op grond van artikel 37 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van 
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst. 

Hoogachtend, 
burgemeesteren wethouders van Echt-Susteren, 

de secretaris, 

drs. G. W. T. van Balkom Akkermans 

Openingstijden: 
Het gemeentehuis is op maandag geopend van 09:00 tot 20:00 uur. Op woensdag van 09:00 tot 17:00 uur en 
op donderdag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Op dinsdag is het gemeentehuis gesloten. 


