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Nieuwstadt, 12 april 2008 

Aan:  het College van B en W,
de raad der gemeente Echt-Susteren 
Nieuwe Markt 55 
6101 CV Echt 

Van:  Stichting De Groene Sporenwolf 
  Vlonderstraat 13 
  6118 CZ Nieuwstadt 
Betreft: beantwoording brief 6-2-2008, uw kenmerk: 2008/1670 

Edelachtbare dames en heren, 

De beantwoording (gedateerd 14 maart 2008) door het college van een brief onzerzijds 
d.d. 6 februari 2008 is voor Stichting de Groene Sporenwolf aanleiding om te reageren. 

Op onze vraag hoe het college tegenover de bouwplannen “Witham fase II” staat, 
kregen wij de volgende antwoorden en daar plaatsen wij graag wat kanttekeningen bij:

“De tegen de achterzijde van de St. Janswal geprojecteerde woningen worden deels 
als 2-kappers gerealiseerd en zijn deels vrijstaand geschakeld”. 

Volgens de concepttekeningen op de site van Projectontwikkelaar Van der Looij vormen 
deze woningen aan de zijde van de St. Janswal een gesloten rij. Het antwoord van het 
college geeft dit niet aan. Klopt het dat het bouwplan een aaneengesloten rij betreft? Zo 
ja, dan past dat allerminst in het historische decor van dit gebied. 

 “De aanblik op de St. Janswal is in de huidige situatie vanwege de 
achterkantsituatie divers. Het zicht op deze zijde wordt weggenomen door de 
betreffende woningen”. 

De diversiteit van de achterkantsituatie wordt inderdaad weggenomen, maar dat is 
eigenlijk juist jammer. Een diverse achterkant heeft meestal meer charme dan een 
gelijkgeschakelde, uniforme achterzijde. Bovendien gaat dit in tegen de wens om 
minder eenvormige en monotone nieuwbouwprojecten te realiseren. De huidige 
diversiteit vormt eigenlijk een schatkamer van allerlei soorten bouwmaterialen en 
bouwstijlen. In feite is de huidige achterkant de authentieke situatie van hoe dit deel van 
de historische kern Nieuwstadt er vroeger uitzag. We moeten ervoor waken de sporen 
van het verleden geheel uit te wissen. 
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 “Opdracht aan Van der Looij was dan ook dat er geen nieuwe achterkantsituaties
mochten worden gecreëerd”. 

Daaraan wordt ten dele voldaan, bij de woningblokken van vier huizen ontstaat een 
zijgevelsituatie, en op de rij van 16 huizen ontstaat een ‘parkeersituatie’, waarbij het zicht 
‘rafelig’ wordt vanwege geparkeerd staande auto’s. Daarnaast blijft de vraag of dit 
nieuwe stadsbeeld wel recht doet aan het historisch aanzicht. Dit was immers de 
“achterkant” van een stad. Doet men niet aan geschiedvervalsing door een achterkant 
weg te wissen en te doen alsof er maar alleen maar voorkanten waren? Op deze manier 
biedt men de wandelaar en de toerist geen correct historisch beeld.  

“De overige 8 woningen worden als 2 blokken van 4 woningen gerealiseerd. De 2 
blokken krijgen een gesloten karakter. Het overblijvende deel van de huisweide 
krijgt een groene impuls waarbij aansluiting wordt gezocht bij de sfeer en het 
karakter van Witham”. 

Een groene impuls is in principe een aardig idee waar Stichting De Groene Sporenwolf 
zich in kan vinden. De vraag is echter wel in hoeverre dit reëel is. Want wat blijft er 
uiteindelijk nog over van de bestaande open ruimte (de zgn. huisweide)? Het ware beter 
om de huidige open ruimte in haar totale omvang te behouden en in te richten als een 
parkachtig openbaar groengebied. Overigens is de huisweide ook zonder groene impuls 
overduidelijk ‘groen’.  

“In deze zij nog opgemerkt dat de aan het plan grenzende bewoners van de St. 
Janswal en huize Witham de projectontwikkelaar verzocht hebben om een strook 
grond aan te kopen ter vergroting van hun percelen”.

Bij deze bewering plaatsen wij grote vraagtekens. Is dit werkelijk wat er gebeurd is? Ligt 
het niet veel meer voor de hand dat de projectontwikkelaar zélf de bewoners van de St. 
Janswal heeft benaderd met het aanbod dat zij een stuk grond konden kopen ter 
vergroting van hun percelen en dat tegen een prijs die niet gerelateerd is aan de 
werkelijke marktwaarde van de grond maar die meer het karakter heeft van een 
symbolisch bedrag - echter onder voorwaarde dat de bewoners zich niet tegen de 
bouwplannen zouden verzetten. Deze bewoners hadden zich immers tijdens de 
informatieavond uiterst negatief uitgelaten over de bouwplannen van de 
projectontwikkelaar. Is dat verzet nu plotseling gebroken? Merkwaardig. Stichting De 
Groene Sporenwolf heeft overigens van de bewoners van de St. Janswal zélf vernomen 
dat de projectontwikkelaar hun met deze voorstellen heeft benaderd en dat zijzelf niet 
om dat aanbod gevraagd hebben. Wij vinden dit een uiterst merkwaardige gang van 
zaken en zijn van mening dat deze gezien de dubieuze aard ervan verder geen rol mag 
spelen in de te doorlopen procedure.  
Bovendien liggen bedoelde gronden op de plek van de middeleeuwse stadsgrachten 
waardoor deze sporen van het Nieuwstadtse verleden ook weggewist worden. 
Dit is wederom een aanslag op het historisch erfgoed door een projectontwikkelaar, met 
instemming van het college van B&W. 

“Alvorens B&W een standpunt hebben ingenomen omtrent de plannen is het 
maatschappelijk draagvlak gepeild. Hiertoe heeft op 20 december 2006 een 
informatieavond over de plannen plaatsgevonden in het gemeenschapshuis van 
Nieuwstadt. De opkomst (circa 50 personen) en de reacties tijdens deze avond 
hebben niet de indruk gewekt dat Nieuwstadt en masse tegen de plannen is”. 
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Het wekken van een indruk is een subjectief gegeven, dat bijgevolg niet als objectief 
argument aangehaald mag worden. De indruk die wij overhielden aan de avond is dat 
Nieuwstadt in ieder geval niet en masse vóór de plannen is, en dat er bij 
belanghebbenden grote bezwaren leven. Mogen wij overigens uit het antwoord begrijpen 
dat het college van mening is dat indien Nieuwstadt en masse tegen de plannen is, deze 
niet door zullen gaan, en dat het college door het gebruik van de term ‘en masse’
impliciet erkent dat alle inwoners van Nieuwstadt als belanghebbende worden 
beschouwd, omdat het historische karakter van Nieuwstadt het belang van alle inwoners 
is?

Het college was zich voor de informatieavond in december 2006 overigens wel degelijk 
bewust van de weerstand die dit plan zou kunnen gaan opleveren. Men had toen echter 
nog niet besloten hoe met deze weerstand om te gaan. Op 27 maart 2007 heeft het 
college besloten in principe medewerking te verlenen aan dit plan. Dat wil zeggen dat 
het college de ambtelijke organisatie heeft verzocht het plan verder uit te werken. Het 
college zal op basis van die uitwerking een besluit nemen over de doorgang van het 
project. De winst van dit project in wording - € 240.000, na afdracht aan de fondsen van 
de algemene dienst - zal ten goede komen van het Dorpsontwikkelingsplan Nieuwstadt. 
Stichting de Groene Sporenwolf houdt zich het recht voor hier later op terug te komen. 

“Op 16 oktober 2007 hebben B&W vervolgens besloten in te stemmen met de 
plannen en deze in procedure te brengen.” 

Dit is een zeer bevreemdende opmerking. Moeten wij hier uit concluderen dat het 
college al een standpunt heeft ingenomen en dat het voor hen een gelopen race is? Op 
grond van welke ruimtelijke visie en argumenten heeft dit plaatsgevonden?. 

Op onze vraag of het college zich gerealiseerd heeft dat er wel eens veel zienswijzen en 
bezwaarschriften ingediend kunnen gaan worden naar aanleiding van een 
vergunningverlening antwoorden B&W onder meer: 

“In het kader van de nog te voeren planologische procedure bestaat de 
mogelijkheid zienswijzen / bezwaren in te dienen. We moeten afwachten hoeveel 
reacties ingediend zullen worden”. 

Stichting De Groene Sporenwolf en het Nieuw Platform Witham maar ook vele 
omwonenden van de huisweide en meerdere inwoners van Nieuwstadt zullen met 
bezwaren komen. Afgaande op reacties vanuit deze kern bij omstreden zaken in het 
verleden had het college van B&W dit mogen laten meewegen bij het bepalen van haar 
standpunt. Is het college trouwens bereid dit omstreden plan ter goedkeuring voor te 
leggen aan de gemeenteraad aangezien het hier toch gaat om een forse ingreep met 
onomkeerbare gevolgen voor de groene long van Nieuwstadt? 

Onze vraag of het college alsnog bereid is om in te zetten op een groene, parkachtige 
inrichting van de totale huisweide met bijvoorbeeld een laan van de kerk naar de 
begraafplaats wordt als volgt gereageerd: 

“De huidige open ruimte is eigendom van Van der Looij. De groene impuls voor het 
overblijvende deel van de huisweide is een stuk compensatie voor de plaats 
vindende woningbouw. Indien geen medewerking gegeven wordt aan het 
woningbouwplan krijgt het overblijvende deel van de huisweide ook geen groen 
impuls”.

Dit is duidelijk. Maar het is ook ordinaire koehandel. “Als ik niet krijg wat ik wil, krijgen 
jullie niets van mij”. Wij verwachten dat het college hier niet in meegaat en de historische 
belangen zwaarder laat wegen dan geld. 
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Onze opmerking dat er sprake is van een krimpende bevolkingsgroei en dat daarop 
geanticipeerd zal moeten worden door minder nieuwbouw te realiseren dan eerder 
gepland was, wordt als volgt beantwoord:  

“Als gevolg van de realisering van het bovenregionale bedrijventerrein nabij St. 
Joost evenals de gunstige ligging nabij de A2 en A73 ontstaat er extra 
woningbehoefte boven op de autonome woningbehoefte”. 

Dit is pertinent onjuist en ‘wishful thinking’. De demografische ontwikkelingen zijn 
zodanig dat er grosso modo helemaal geen nieuwe woningen nodig zijn. Vorige week 
heeft het CDA Limburg zich nog in dergelijke bewoordingen uitgelaten, en de 
structuurvisie van de gemeente Sittard-Geleen gaat van hetzelfde uit. 

Als het college zich de moeite getroost zich nader te verdiepen in de het bestaande 
huizenaanbod in de regio, dan weet men genoeg: www.funda.nl leert ons dat er (op 10 
april 2008) niet minder dan 320 woningen te koop stonden in onze gemeente in de 
diverse kernen: 

Echt: 151 woningen; 
Susteren: 86 woningen; 
Nieuwstadt: 48 woningen; 
St. Joost: 13 woningen; 
Koningsbosch: 22 woningen.

Stichting De Groene Sporenwolf is verbijsterd dat het college op grond van dit soort 
non-argumenten het omstreden bouwplan “huisweide Witham” er toch doorheen wil 
jassen. Wat ons betreft dient dit unieke gebied de oorspronkelijke bestemming te 
houden.

Naar aanleiding van voorafgaande rest ons nog een aantal aanvullende vragen waarop 
wij gaarne per omgaande antwoord zouden ontvangen. 

1. Op basis van welke gegevens heeft het college op 16-10-2007 besloten om in 
te stemmen met de plannen en deze in procedure te brengen aangezien er op 
dat moment (en nu nog steeds niet!) immers geen aanvraag voor een 
bouwvergunning voorlag? 

2. Zijn er ten tijde van het bouwproject Witham I (eind vorige eeuw) door de 
toenmalige Gemeente Susteren afspraken gemaakt met de eigenaar van de 
open ruimte aangaande eventuele toekomstige bouw in de open ruimte, en zo 
ja, welke afspraken aangaande tijdpad en uitvoering zijn toen formeel gemaakt 
en vastgelegd? 

3. Kan het college onze stelling onderzoeken dat het niet de omwonenden van de 
huisweide zijn geweest die naar de projectontwikkelaar zijn gestapt met het 
verzoek om een stuk grond te kunnen kopen, maar dat het juist de 
projectontwikkelaar zelf is geweest is die de bewoners benaderd heeft met een 
lucratief aanbod? 

4. Kan het college nader onderbouwen, zonder subjectieve argumenten te 
hanteren, waarom na de informatieavond op 20 december 2006 de stelling 
rechtvaardigt is dat Nieuwstadt niet ‘en masse’ tegen het bouwplan “Witham 
fase II” is, en aangeven of men daardoor de inwoners van Nieuwstadt ‘en 
masse’ als belanghebbende ziet? 

5. Deelt het college de mening dat daar waar plannen de cultuurhistorische 
aspecten in een kern beïnvloeden, bewoners van die kern a priori als 
‘belanghebbende’ beschouwd dienen te worden. 
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6. Kan het college uitleggen waarom er überhaupt (en wederom) zaken gedaan 

worden met een projectontwikkelaar die zich bediend van ordinaire koehandel 
door te stellen: “geen bouwvergunning dan ook geen groene impuls op de 
huisweide”?  

7. Deelt het college de mening van Stichting De Groene Sporenwolf dat er gezien 
het voortschrijdende inzicht aangaande de demografische ontwikkelingen er 
geen behoefte is aan woningbouw in Nieuwstadt? Zo nee, is de Gemeente dan 
bereid e.e.a. te onderzoeken middels een studie en vervolgens te toetsen aan 
de huidige studies zoals die recentelijk zijn uitgevoerd? 

Wij zien een gefundeerde reactie uwerzijds op dit schrijven met meer dan gewone 
belangstelling tegemoet en verblijven met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van Stichting De Groene Sporenwolf, 

Evert Masthoff, voorzitter             Wil Klinkers, secretaris 

p/a Vlonderstraat 13   

6118 CZ Nieuwstadt 

www.groenesporenwolf.nl








