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Provincie wil regie 
over aansluiting van 
Nedcar op het spoor

ONDERZOEK

SITTARD-GELEEN SITTARD-GELEEN 
DOOR ONZE VERSLAGGEVERS 

De provincie Limburg wil de 
regie pakken bij de inpassing 
van de nieuwe spoorverbinding 
bij VDL Nedcar. 

Gedeputeerde Twan Beurskens
(VVD, Economie) hoopt zo enkele
angels uit het debat over de spoor-
aansluiting te halen. „Ik merk dat de
gemeenten Sittard-Geleen en Echt-
Susteren ermee worstelen. Dan 
kunnen wij als provincie beter de re-
gie nemen om hen te helpen.” 
Dat houdt in dat de provincie de be-
stemmingsplanwijziging regelt via 
een zogeheten Provinciaal Inpas-
singsplan. De provincie is dan ook 
verantwoordelijk voor bijvoorbeeld
de inspraak. 

TracéTracé
Eerder werd afgesproken dat de
twee gemeenten zelf de wijziging
van het bestemmingsplan zouden 
regelen om het spoor mogelijk te 
maken. Maar die zitten daarmee in
hun maag, stelde gedeputeerde 
Beurskens. Gedeputeerde Staten 
nemen dinsdag een besluit over de
rol van GS.
Vooral Echt-Susteren heeft vragen
bij het spoortracé. De gemeente wil
onder meer weten hoe het spoor
wordt ingepast in het landschap en
wat er wordt gedaan om geluids-

overlast voor de kernen Nieuwstadt
en Susteren te beperken. 
Ook spoorbeheerder ProRail wil 
meer informatie over de aansluiting
op de verbinding  Roermond-Maas-
tricht, die wordt aangelegd bij een
zogeheten yard van VDL Nedcar 
waar auto’s worden opgeslagen. 
Omdat Echt-Susteren en Prorail
om nader onderzoek hebben ge-
vraagd, heeft de aanleg van de 
spooraansluiting vertraging opge-
lopen. 

VreemdVreemd
Het voornemen van gedeputeerde 
Beurskens verbaast wethouder Jos
Wackers van de gemeente Echt-
Susteren. „Ik was hier nog niet van
op de hoogte. Alle partijen zijn in 
goed overleg. Vast blijft natuurlijk 
staan dat er een antwoord moet ko-
men op onze vragen.”
De gemeente Sittard-Geleen heeft 
GS aangegeven pas iets te kunnen
zeggen over bestemmingsplannen
als vragen van Echt-Susteren en
Prorail beantwoord zijn. Ook wet-
houder Pieter Meekels is niet geïn-
formeerd. 
„Wij vinden dit nodig. Het college wil
dinsdag een besluit nemen over 
aanpassing van het bestemmings-
plan. Een vreemde move van de pro-
vincie is het wel. Ik begrijp dat druk
op Echt-Susteren wordt uitgeoe-
fend maar heb niet het idee dat de 
provincie de regie moet overnemen.
We zijn groot en verstandig genoeg
om het zelf te doen.”


