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Nieuwstadt, 8 september 2009 

 
Aan:  het College van B en W, 
  i.a.a. de gemeenteraad van Echt-Susteren 
  Nieuwe Markt 55 
  6101 CV Echt 
Van:   Stichting De Groene Sporenwolf  

p/a Vlonderstraat 13 
6118 CZ Nieuwstadt 

Betreft: geluidsmeting N297 Nieuwstadt 
 
 
Geacht college, edelachtbare dames en heren, 
 
Stichting De Groene Sporenwolf vraagt uw dringende aandacht voor het 
volgende.  
 
Begin april 2009 legde Stichting De Groene Sporenwolf bij u het 
gerechtvaardigde verzoek neer om geluidsmetingen uit te laten voeren tussen de 
N297 en de veel geplaagde kern Nieuwstadt. Dit verzoek heeft u voorgelegd aan 
de provincie Limburg aangezien zij de wegbeheerder is. Zo blijkt uit uw antwoord 
in uw brief met kenmerk 2009/3017. 
 
Nu, ruim 4 maanden later, lezen we tot onze verbijstering in de provinciale 
dagbladen een zeer teleurstellende reactie van de provincie. “Destijds is uit 
geluidsonderzoek gebleken dat Nieuwstadt niet meer dan 50 decibel 
geluidshinder heeft. De provincie ziet geen heil in nader onderzoek”. En daarop 
volgt nog de onbegrijpelijke reactie van de gemeente Echt-Susteren: “De 
gemeente onderschrijft dit standpunt”. 
 
Als het allemaal niet zwart op wit stond zouden we het niet geloven: er is 
geluidsonderzoek gedaan bij een weg die nog niet eens was aangelegd, laat 
staan in gebruik was. En daar wordt dan vervolgens ook nog eens de foute 
conclusie aan verbonden dat er op dit moment, nu de N297 wel dagelijks het 
nodige (vracht)verkeer moet verwerken, dus ook geen sprake is van 
onacceptabele geluidsoverlast. 
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Wij hadden graag antwoord op de volgende vragen: 
 

1. Moeten we het destijds uitgevoerde akoestisch onderzoek zien als een 
theoretische waarde, berekend vanaf de ontwerptafel? Die indruk hebben 
wij aangezien er gesproken wordt over eind jaren ’90 en begin 2000. 
 
Indien het antwoord “ja” is, willen wij u dringend vragen om de provincie 
een actuele meting te laten uitvoeren tussen de N297 en Nieuwstadt, met 
name ter hoogte van de Millenerweg waar de N297 het dichtst bij de 
bebouwde kom ligt.  
 
Indien het antwoord “nee” is, willen wij weten hoe en wanneer de meting 
in het veld is uitgevoerd waaraan de provincie refereert. Vooral het tijdstip 
is interessant aangezien de weg pas sinds kort gebruikt wordt vanaf en 
naar de N274. Met andere woorden: pas sinds kort is een realistische 
meting mogelijk. 
 
Tevens hadden wij, los van het antwoord, tevens graag opgave van de 
volgende  parameters: aantallen, verdeling dag/nacht, soort voertuigen 
(vrachtverkeer en personenverkeer), meteomodel en voor welke plekken 
de berekeningen zijn uitgevoerd (ten oosten dan wel ten westen van de 
onderdoorgang onder de Sittarderweg – ten oosten hiervan is de weg niet 
verdiept aangelegd). Ook zien wij graag de concrete uitkomsten van de 
berekeningen/metingen tegemoet. 

 
2. Indien de bepaling van 50 dB(A) inderdaad theoretisch is berekend, is het 

dan mogelijk dat de werkelijke waarde anders uitvalt dan destijds? 
Bijvoorbeeld: door een rekenfout (denk aan de Zwanenburgbaan bij 
Schiphol) of door verkeerde aannames voor wat betreft verkeersdrukte of 
door toepassing van ander asfalt. Er zijn zeker nog meer mogelijkheden te 
bedenken waardoor theoretisch bepaalde waarden niet overeenkomen met 
de reële waarden. Bedenk ook dat de N297 op Duits grondgebied nog 
steeds niet gereed is en dat, wanneer dat straks wel het geval is, de 
verkeersintensiteit op genoemde weg alleen maar zal toenemen met alle 
vervelende gevolgen van dien voor de inwoners van Nieuwstadt. 

 
3. Bent u genegen om krachtdadig op te komen voor de belangen van uw 

eigen inwoners? Wij zijn de mening toegedaan dat u zich wel erg snel en 
gemakkelijk schaart achter de mening van de provincie. U kunt vanuit uw 
positie als belangenbehartiger nogmaals aandringen op beantwoording van 
bovenstaande vragen en vervolgens een actuele meting eisen. 
 

Uw reactie op onze vragen en ons verzoek zien wij graag per omgaande 
tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting De Groene Sporenwolf  
p/a Vlonderstraat 13 
6118 CZ Nieuwstadt 


