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antwoorden art. 44 vragen inzake de betekenis
omgevingswet voor spoor Sittard-Born

Sittard-Geleen, 5 oktober 2021

VERZONDEN

- 7 OKT, 2021

Geachte heer Renet,

U hebt vragen gesteld inzake de betekenis van de Omgevingswet voor het spoor SittardBorn. In antwoord op deze vragen ex artikel 44 RvO berichten wij u hieronder.

In algemeenheid willen wij nog opmerken dat het thema externe veiligheid niet aan de
orde is geweest in de (raads-) themasessie maar in de raadswerkgroep Omgevingswet
van 9 september jongstleden.
Verder kan de Omgevingswet van invloed worden op de vergunningssituatie van het
emplacement Bom, namelijk wanneer zo mogelijk landelijk het vervoersdeel
overgeheveld zal worden naar het Basisnet.
Echter in praktische zin verwachten wij niet dat dit invloed zal hebben op de leefkwaliteit
van de omgeving.
Vraag 1
Welke veranderingen t.o.v. de huidige situatie zullen op en rond het spoor SittardBorn/Buchten het gevolg (kunnen) zijn van de nieuwe omgevingswet indien er geen
specifieke regelingen worden getroffen?

De huidige situatie is dat het baanvak Sittard-Born/Buchten nü al onder het
Basisnet valt en deze situatie gelijk blijft na de invoering van de Omgevingswet.

Vraag 2
Welke specifieke regelingen kunnen worden getroffen om de huidige situatie op en rond
het spoor te continueren?
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Vraag 3
Wie beslist over specifieke regelingen op en rond dit spoor? Wat gaat de gemeente
doen om de belangen van de omwonenden te behartigen teneinde de huidige situatie te
continueren? Wat kan de raad hieraan doen?
Voor het Basisnet is het Rijk bevoegd gezag.

Vraag 4
Welke mogelijkheden hebben omwonenden, waaronder de actiegroep Spoorwijs, om de
kwaliteit van de leefomgeving te behouden bij invoering van de nieuwe omgevingswet?
De kwaliteit van de leefomgeving langs het spoorbaanvak Sittard-Born/Buchten
zal op basis van de nieuwe Omgevingswet niet verslechteren.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

mr. J.prC.M. Verheijen,
burgemeester

