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Geachte heer/mevrouw Meeuws, 

Op 18 Juni 2010 heeft u ons op grond van artikei 37 van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over 'de 
mogelijke aanleg van een goederenspoorlijn vanuit de haven in Born via NedCar naar de 
bestaande spoorlijn Roermond-Sittard met een aansluiting hierop ter hoogte van Nieuwstadt'. 
Onderstaand treft u onze antwoorden op uw vragen aan. 

1. Had het college reeds eerder kennis genomen van de Toelichting op het Meerjaren 
Uib/oeringspmgramma van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek van april 2010 (zie bijlage) en 
zoja, hoe is hier dan op gereageerd? 

Antwoord: 
Analoog aan de Gebiedsontwikkeling Midden Limburg is ook de Westelijke Mijnstreek de 
volgende stap aan het maken om van regiovisie naar projecten te komen. 
In de Regiovisie '"Ruimte voor nieuwe generaties: Een nieuwe visie op de Westelijke Mijnstreek 
voor de periode 2009-2020' zijn twee ontwikkelopdrachten opgenomen die betrekking hebben 
op het gebeid grenzend aan onze gemeente, te weten "Integrale gebiedsontwikkeling Nedcar" 
en "Samenhangend logistiek netwerk". 
De Integrale gebiedsontwikkeling Nedcar richt zich m.n. op een samenhangende 
besluitvorming over de aanleg van een ongehinderde logistieke verbinding tussen de haven 
van Bom en Nedcar, mogelijk in combinatie met een nieuwe spoorlijn van de haven van Bom 
aanhakend op het hoofdrailnet. 
De opdracht "Samenhangend logistiek netwerk" richt zich op het vergroten van de 
bedrijfszekerheid van de industriële bedrijvigheid door goederenstromen zo ongehinderd 
mogelijk te ontvangen en te verzenden. Ook hier wordt gedacht aan de realisatie van de 
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exclusieve goederenverbinding tussen de haven van Born, Nedcar.en het volgens de regionale 
visie nog te ontwikkelen bedrijventerrein Yard; 

Met het participeren in de Gebiedsontwikkeling Midden Limburg hebben wij niet de rug naar 
onze zuiderburen gedraaid. Het College blijft in overleg met de Westelijke Mijnstreek over 
afstemming van projecten die aldaar spelen. Vandaar dat het College op de hoogte is van het 
idee van de Westelijke Mijnstreek om bovenstaande projecten, de Yard en de railverbinding, uit 
te gaan werken in een aanpak voor de verkenningsfase. Zoals eerder door het College gemeld 
aan de raad zal het College op geen enkele wijze medewerking verlenen aan deze. 
ontwikkeling. Aangezien het voornemen nog in de ideeënfase zit en er nog geen zicht is op de 
opzet en uitwerking van de verkenningsfase is in deze fase ons standpunt nog niet 
medegedeeld. 

2. Is het college op de hoogte (gebracht) van het feit dat de plannen om een 
goederenspoorlijn aan te leggen tussen het industriegebied te Holtum c.q. de haven in 
Bom en de bestaande spoorlijn Roermond-Sittard steeds vastere vormen beginnen aan 
te nemen? 

Antwoord: 
Zie vorig antwoord. 

3. Is het college op dit moment in het bezit van recente, nader uitgewerkte 
plannen/tekeningen aangaande deze spoorlijn? 

Antwoord: 
Navraag heeft ons geleerd dat op dit moment geen nader uitgewerkte plannen/tekeningen 
aangaande de spoorlijn opgesteld of bekend zijn. Het opstellen van deze plannen/tekeningen 
vormt onderdeel van de verkenningsfase. 

4. Zo nee, is het college dan bereid alles in het werk te stellen om de meest recente plannen 
in bezit te krijgen en vervolgens de gemeenteraad en met name de inwoners van 
Nieuwstadt op de hoogte te brengen van de stand van zaken? 

Antwoord: 
Zoals gemeld onder punt 1 zullen wij op geen enkele wijze medewerking verlenen aan 
mogelijke ontwikkelingen of verkenningen daarnaar. Öm te kunnen reageren op plannen zullen 
wij trachten om deze plannen te achterhalen. Eventuele ontwikkelingen worden met de 
gemeenteraad besproken. 

5. Is gemeente Echt-Susteren inmiddels (want dat was in het verleden in elk geval niet zo) 
überhaupt gesprekspartner in dit hele verhaal aangezien de onverhoopte aanleg van de 
spoorlijn vele van haar inwoners zal treffen? 

Antwoord: 
Zoals hierboven beschreven zijn wij geen formeel gesprekspartner omdat wij geen zitting 
hebben in het bestuur van de regio Westelijke Mijnstreek. Behoudens het mededelen van ons 
standpunt willen wij het gesprek niet aangaan met de mogelijke initiatiefnemers en zijn wij dus 
ook geen gesprekspartner. 

6. Deelt het college de mening van de fractie GroenLinks dat de aanleg van dit 
goederenspoor enorme gevolgen zal gaan hebben voor de inwoners van de kern. 
Nieuwstadt en voor het open gebied aan de westzijde van de voormalige gemeente 
Susteren? 

Antwoord: 
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Mocht eventueel overgegaan worden tot de aanleg van een goederenspoorlijn heeft dit grote 
gevolgen voor onze gemeente. 

7. Deelt het college eveneens de mening van de fractie GroenLinks dat het zorgwekkend is 
dat in de Toelichting op het Meerjaren Uitvoeringsprogramma van de Regiovisie 
Westelijke Mijnstreek van april 2010 ineens de yard weer uit de ijskast wordt gehaald? 

Antwoord: 
Deze vraag is nog prematuur, aangezien er nog geen invulling gegeven wordt aan dit 
onderwerp. Zoals gezegd zal in de volgende fase pas bekend worden wat uit de ijskast wordt 
gehaald en wat weer wordt teruggezet. 

8. Indien de zorgen van GroenLinks aangaande het alsnog realiseren van de yard gedeeld 
worden, welke maatregelen wil het college dan gaan treffen om (ook) dit onheil af te 
wenden? 

Antwoord: 
Het college zal haar standpunt aan het bestuur van de regio Westelijke Mijnstreek mededelen. 

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 1. Akkermans 
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