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Ten	behoeve	van	een	integrale	afweging	en	een	finaal	‘go’	voor	de	verankering	van	de	duurzaamheidsambities	
binnen	de	ontwikkeling	van	de	overgangszone	ENCI-gebied,	om	van	daaruit	de	circulaire	principes	te	vertalen	naar	
tastbare	resultaten	in	de	uitvoering.		
	
	
Voorstel	om	te	besluiten	

1. In	te	stemmen	met	het	Manifest	2017	zoals	omschreven	in	bijlage	1	
2. In	te	stemmen	met	de	geformuleerde	duurzaamheidsambities	in	bijlage	2	en	de	bijbehorende	actiepunten,	

bijlage	3,	zoals	vervat	in	de	roadmap,	bijlage	4.	
3. De	duurzaamheidsambities	bij	het	uitwerken	en	ontwikkelen	van	renovatie-	en	nieuwbouwplannen	als	

uitgangspunt	te	hanteren;	
4. Ten	behoeve	van	het	vervolgproces	te	bepalen	dat:	

a. Er	binnen	de	organisatie	voldoende	capaciteit	beschikbaar	komt	om	invulling	te	geven	aan	de	
geformuleerde	duurzaamheidsambities	voor	de	overgangszone;	

b. Vooruitlopend	op	de	praktische	vertaling	in	te	stemmen	dat	projecten	beoordeeld	worden	op	basis	
van	een	combinatie	van	investerings-	en	exploitatiekosten	(ofwel:	Total	Cost	of	Usage)	en	hiervoor	
krediet	beschikbaar	gesteld	wordt;	

c. Het	beleggen	van	de	duurzaamheidsambities,	inclusief	acties	die	voortvloeien	uit	de	roadmap,	
binnen	projecten;		

	
	
	
	
	
BIJLAGEN	
	
Nr.		 Naam	 	 	 	 	 	 	 Datum	

1. Manifest	2017	 	 	 	 	 maart	2017	
2. Duurzaamheidsambities	document		 	 02.03.2017	
3. Duurzaamheidsacties	voor	realisatie	ambities	 01-03-2017	
4. Roadmap	 	 	 	 	 	 01-03-2017	
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BIJLAGE 1 – MANIFEST 2017 

 
MANIFEST 2017 

 
Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 

 
 

1. Ieder mens vormt een onlosmakelijk deel van de natuur, waarin de menselijke natuur en 
beschaving zijn geworteld.  

 
2. Wij onderschrijven de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs waarbij de gemiddelde 

temperatuur op de aarde niet meer dan 2 graden Celcius mag stijgen.  
 

3. Wij zijn voorlopers, pioniers. Nieuwe ideeën en concepten zijn voor ons een levensvoorwaarde. 
Ons handelen is creatief en pro-actief, niet reactief. We houden ons bezig met de vraag ‘waar 
zijn we voor’ in plaats van ‘waar zijn we tegen’.  Wij zijn voor zinvolle groei in kwalitatieve zin. Wat 
wij doen dient een positieve impact te leveren aan het leven en aan het verduurzamen van de 
omgeving. 

 
4. In en rond de overgangszone zullen op de natuur geïnspireerde experimenten en pilots 

plaatsvinden die de kwaliteit en de omstandigheden van het leven op aarde verbeteren en op 
een spraakmakende manier beleefbaar zijn gemaakt voor het publiek.  
 
Ontwikkelingen in het gebied verbinden mens, natuur, wetenschap en technologie (low tech én 
high tech) op interactieve wijze met het publiek waardoor de ervaring in eerste instantie 
verwondering en plezier, maar ook bewustwording oproept bij de bezoekers.  
Educatie is impliciet -learning bij doing-, inhoudelijke verdieping is altijd mogelijk.  

 
5. Innovatie is meer dan alleen een technische verbetering en kan betrekking hebben op nieuwe 

ideeën, goederen, diensten en sociale- en economische processen. 
 

6. Wij zien de natuur en natuurprocessen als een belangrijke leermeester en nemen de natuur als 
uitgangspunt voor onderzoek ten behoeve van innovaties. De overgangszone en omgeving 
vormen een belangrijke bron voor onderzoek op dit vlak. 

 
7. De cradle to cradle-ambities bij het uitwerken en ontwikkelen van de gebouwde projecten en 

inrichting van de buitenruimte in de overgangszone minimaal als uitgangspunt te hanteren. 
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Bestaande innovaties die wij tonen dragen minimaal op 1 punt bij aan de geformuleerde C2C 
ambitie.  

 
8. Uitgangspunt daarbij is dat het project ‘onder aan de streep’ niet meer mag kosten. Daarbij 

combineren we harde en zachte inverdieneffecten. We gaan uit van een total cost of 
ownership. Daar waar financiële middelen voor onderzoek, kennis en ontwikkeling ontbreken 
gaan we op zoek naar eigen-(SOME) en externe middelen.  
Aangezien deze visie aansluit bij de doelstellingen en missies van de SOME-partners gaan we 
ervan uit dat er financiële middelen beschikbaar zijn m.b.t. de uitvoering van projecten. 

 
9. Het streven is continu meerwaarde te creëren voor mens, omgeving, welvaart en welbevinden 

(zingeving). Meerwaarde creëren door ‘de goede dingen’ te doen in plaats van ‘minder slecht’. 
De gebruiker en de bezoeker staan daarbij centraal! Plannen zullen dus continu gespiegeld 
moeten worden op hun bijdrage die ze daaraan in de overgangszone leveren en welke ‘harde’ 
en ‘zachte’ benefits de innovaties opleveren.  
Het doel of de zin van elke bij dit project betrokken organisatie is een bijdrage te leveren aan 
het succes van het grotere geheel waarvan zij een onderdeel is.  
 
 
SOME 
Maart 2017 
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BIJLAGE	2	–	DUURZAAMHEIDSAMBITIES	DOCUMENT	(02-03-2017)	
	

1 Context	
De	 kaders	 voor	 transformatie	 die	 het	 ENCI-gebied	 in	 de	 komende	 jaren	 zal	maken,	 is	 vastgelegd	 in	 het	 Plan	 van	
Transformatie	 (hierna:	 PvT).	 In	 het	 PvT	 zijn	 de	 kaders	 voor	 de	 groeve,	 de	 overgangszone	 én	 het	 bedrijventerrein	
opgenomen.		
	
De	 overgangszone	 is	 één	 van	 de	 parels	 in	 het	 plan,	met	 een	 spectaculair	 punt	 en	 verbindend	 element	 tussen	 de	
groeve	en	het	bedrijventerrein.	Het	500	meter	 lange	 terrein,	 tientallen	meters	boven	de	groeve,	 is	 bestemd	voor	
innovatieve	 recreatie,	 specifieke	 bedrijvigheid,	 horeca,	 onderwijs,	 wetenschap,	 cultuur,	 presentaties	 en	 pilots	 die	
d.m.v.	 kunst/vormgeving	beleefbaar	 zijn	gemaakt.	Duurzaamheid	 zal	een	belangrijk,	 integraal	onderdeel	uitmaken	
van	 deze	 ontwikkeling.	 De	 circulaire	 principes	 van	 Cradle	 to	 Cradle	 (hierna	 C2C)	 worden	 daarbij	 gezien	 als	
uitgangspunt	m.b.t.	de	gebouwde	projecten	en	inrichting	van	de	buitenruimte	om	een	positieve	impact	te	creëren	
voor	de	gebruikers,	de	omgeving	én	op	financieel	gebied.		
	
In	 dit	 document	 zijn	 de	 C2C-ambities	 voor	 de	 overgangszone	 geconcretiseerd.	 In	 een	 drietal	werksessies	 zijn	 een	
zestal	 thema’s	 geïdentificeerd	 waarbinnen	 invulling	 zal	 worden	 gegeven	 aan	 de	 C2C-ambities.	 De	 overgangszone	
moet	 daarbij	 het	 voorbeeld	 geven	 om	 de	 groeve	 én	 het	 bedrijventerrein	 op	 eenzelfde	 duurzame	 wijze	 te	
ontwikkelen.		
	
De	C2C-ambities	zijn	uiteindelijk	vastgelegd	in	een	roadmap,	bijlage	3.	De	roadmap	is	het	kader	waarbinnen	de	C2C-
ambities	 voor	 de	 overgangszone	 worden	 gerealiseerd	 en	 ontwikkelingen	 worden	 getoetst.	 De	 roadmap	 maakt	
onderscheid	in	drie	fases,	2020	–	2040	–	2060.	In	dit	document	wordt	tevens	op	de	financiële	mogelijkheden	en	de	
te	nemen	vervolgstappen	ingegaan.	
	

2 Concretiseren	circulariteit	voor	overgangszone	ENCI-gebied	

2.1 stip-op-horizon	
Door	de	werkgroep	is,	op	basis	van	de	C2C-uitgangspunten,	het	volgende	gewenste	eindbeeld	gedefinieerd	voor	de	
overgangszone:		
	

De	 overgangszone	 heeft	 een	 positieve	 impact	 op	 de	 gezondheid	 van	 de	 gebruikers	 en	 haar	 omgeving.	 Het	
gebied	 levert	daarbij	 schone	 energie,	 is	 een	grondstoffenbank	 voor	de	 toekomst,	 sluit	waterkringlopen,	 kent	
een	 functioneel	 landschap	 waarin	
de	 natuur	 als	 één	 van	 de	 belangrijkste	
leermeester	 (biomimicri)	 geldt	
en	 geologische-	 en	 cultuurhistorische	
elementen	 zijn	 geïntegreerd	 en	
inspiratiebron	 zijn	 voor	 vernieuwing	 en/of	 verbetering.	 De	 overgangszone	 is	 een	 gebied	 dat	 niet	 alleen	
zelfvoorzienend	 is,	 maar	 daadwerkelijk	 meerwaarde	 toevoegt	 aan	 haar	 omgeving	 door	 een	 inspirerende	
ervaring	m.b.t.	de	samenleving	van	de	toekomst	te	geven.	

		

Eerste	prioriteit	 Tweede	prioriteit	
Schone	energie	 Functioneel	landschap	
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	 Gebied	als	grondstoffenbank	 Geologie	&	cultuurhistorie	

Creëren	van	waterkringlopen	 Mens	&	Mobiliteit	
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Op	basis	van	de	stip-op-de-horizon	zijn	een	zestal	thema’s	gedefinieerd	waarlangs	invulling	zal	worden	gegeven	aan	
de	C2C-ambitie	voor	de	overgangszone.	De	C2C-thema’s	zijn	onderverdeeld	in	eerste	en	tweede	prioriteit:		

2.2 C2C-thema	’s	en	ambities	
Voor	elk	thema	is	met	behulp	van	forecasting	bepaald	wat	op	 lange	termijn	(2060)	nagestreefd	wordt.	Vervolgens	
zijn	met	backcasting	voor	de	korte-	en	middellange	termijn	(resp.	2020	en	2040)	concrete	acties	bepaald	en	vertaald	
in	de	roadmap.			
	

A.1	Schone	energie	(1e	prioriteit):	
De	 C2C-ambities	 met	 betrekking	 tot	 energie	 zijn	 erop	 gericht	 om	 als	 gebied	 energiepositief	 te	 laten	 zijn	 en	
schone	energie	op	te	wekken	in	de	overgangszone	waarbij	het	energiesysteem	op	inspirerende	wijze	beleefbaar	
is	 voor	 gebruiker	 en	 bezoeker	 en	 bijdraagt	 aan	 bewust	 energiegebruik.	 Binnen	 dit	 thema	 zijn	 de	 volgende	
ambities	geformuleerd:	
	
• In	 de	 overgangszone	 wordt	 alleen	 gebruik	 gemaakt	 van	 hernieuwbare	 energie	 en	 er	 komt	 geen	 gas-

infrastructuur;	
• Er	wordt	in	het	gebied	meer	energie	opgewekt	(zowel	elektrisch	als	thermisch)	dan	er	wordt	gebruikt	en	er	

wordt	energie	aan	de	omgeving	en	bezoekers	geleverd;	
• Er	worden	energiezuinige	oplossingen	toegepast;	
• Spraakmakende	 architectuur	 verbindt	 mens,	 natuur,	 wetenschap	 en	 technologie	 op	 een	 innovatieve	

manier	waarbij	 de	 energievoorziening	 een	 belangrijk	 vormgevend	 element	 is	wat	 door	 de	 onverwachte,	
nieuwe	 gebruiksmogelijkheden	 en	 liefst	 ook	 door	 interactie	 met	 het	 publiek	 verwondering	 en	 plezier	
oproept	bij	de	bezoeker	waardoor	bewustwording	vergroot	en	gedrag	verbetert;	

• Inzicht	 op	 bemetering	 energieopwekking	 en	 -gebruik	 wordt	 op	 een	 heldere	 communicatieve	 manier	
geïntegreerd;	

• De	 basisinfrastructuur	 mag	 op	 geen	 enkele	 wijze	 toekomstige	 ontwikkelingen	 of	 duurzame	 ambities	
belemmeren.	

	
A.2	Gebied	als	grondstoffenbank	(1e	prioriteit):	
Binnen	het	 thema	gebied	 als	 grondstoffenbank	 zijn	 de	 volgende	 ambities	 beschreven	met	betrekking	 tot	 het	
gebruik	en	hergebruik	van	materialen	en	het	sluiten	van	grondstofkringlopen:	
	
• Toegepaste	materialen	 in	 de	 gebouwen	 als	 buitenruimte	 zijn	 gezond	 en	 veilig	 voor	mens	 en	 omgeving,	

herbruikbaar	of	hergebruikt	en	zoveel	mogelijk	cradle	to	cradle	gecertificeerd;	
• Met	toeleveranciers	zijn	afspraken	gemaakt	over	gegarandeerde	terugname,	om	zodoende	(biologische	en	

technologische)	grondstofkringlopen	in	de	keten	te	creëren;		
• Met	leveranciers	zijn	afspraken	gemaakt	over	gegarandeerde	financiële	restwaarde;	
• Gebouwen	 zijn	 flexibel	 en	 aanpasbaar	 ontworpen	 en	 gebouwd	 zodat	 ze	 (in	 onderdelen)	geremonteerd	

kunnen	worden	na	de	gebruiksduur;	
• Bestaande,	karakteristieke	materialen	en	elementen	uit	de	ontmanteling	zijn	hergebruikt.	
• Restmaterialen	 worden	 zo	 mogelijk	 opgenomen	 in	 een	 nieuw	 circulair	 systeem	 of	 kunnen	 door	 meer	

kunstzinnige	 toepassingen	 werken	 als	 drager	 van	 een	 verhaal	 (symbool)	 voor	 een	 aan	 een	 wervende/	
inzichtgevende	boodschap;	
	

A.3	Creëren	van	waterkringlopen	(1e	prioriteit):	
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Binnen	het	thema	waterkringlopen	zijn	de	volgende	ambities	met	betrekking	tot	waterkwaliteit,	waterbeleving	
en	het	watersysteem	beschreven:	
	
• Water	wordt	binnen	de	overgangszone	en	de	gebouwen	meervoudig	(her)gebruikt;	
• Waterkwaliteit	wordt	gezuiverd	en	verbeterd	in	de	overgangszone;	
• Overtollig	water	wordt	gebufferd	en	afgevoerd	naar	de	Maas;	
• Het	 natuurlijke	 watersysteem	 is	 een	 beleefbaar	 en	 zichtbaar	 verbindend	 element	 en	 draagt	 bij	 aan	 de	

bewustwording	en	gedrag	op	dezelfde	manier	als	energie	(zie	A1	punt	4);	
• Er	wordt	optimaal	gebruik	gemaakt	van	het	natuurlijke	watersysteem.	

	
A.4	Functioneel	landschap	(2e	prioriteit):	
De	 C2C-ambities	 voor	 het	 functionele	 landschap	 bestaan	 enerzijds	 uit	 het	 (opnieuw)	 vormgeven	 van	 een	
productielandschap	 en	 het	 vergroten	 van	 de	 biodiversiteit	 en	 anderzijds	 uit	 natuurlijk	 en	 energiezuinig	
landschapsbeheer.	De	ambities	met	betrekking	tot	dit	thema	zijn:	
	
• Het	landschap	draagt	bij	aan	de	biodiversiteit	op	lokaal	en	regionaal	niveau;	
• Goed	landschapsbeheer	in	de	overgangszone	bespaard	energie	en	vrijkomend	groenafval	levert	biomassa	

op	voor	productie	van	energie	of	(bouw)materialen	buiten	het	gebied;		
• Dieren	beheren	waar	mogelijk	het	landschap;	
• Het	landschap	draagt	bij	aan	een	gezond	leefklimaat.	

	
A.5	Geologie	&	Cultuurhistorie	(2e	prioriteit):	
Het	thema	Geologie	en	Cultuurhistorie	bevat	de	volgende	ambities	die	de	zichtbaarheid	en	beleefbaarheid	van	
de	groeve	en	haar	historie	vergroten	en	vormen	het	verbindend	element	met	de	C2C-ambities:	
	
• Geologie	 en	 cultuurhistorische	 elementen	 zijn	 verbonden	 met	 de	 overige	 C2C-thema’s	 en	 versterken	

zodoende	de	verbinding	tussen	verleden,	heden	en	toekomst;	
• Belangrijke	cultuurhistorische	elementen	in	de	overgangszone	zijn	optimaal	benut;	
• Het	 industriële	 erfgoed	 in	 de	 overgangszone	 wordt	 behouden	 en	 waar	 nodig	 versterkt	 vanuit	 de	 C2C-

ambities;	
• De	cultuurhistorische	elementen	uit	het	bedrijventerrein	en/of	de	groeve	worden	hergebruikt	in	de	

overgangszone.	
• De	geologische	historie	wordt	maximaal	benut;	
• Het	historische	besef	en	gedrag	wordt	vergroot	door	gebruik	te	maken	van	zowel	de	natuurlijke	omgeving	

als	het	bedrijventerrein	door	middel	van	routing,	inrichting	met	aansprekende	ervaringen	en	architectuur	op	
het	 gebied	van	duurzaamheid	 in	de	brede	 zin	 van	het	woord	 (niet	 alleen	 technische	oplossingen)	 van	het	
gebied	en	voorzieningen.	
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A.6	Mens	&	Mobiliteit:	
Het	 thema	 Mens	 en	 Mobiliteit	 gaat	 in	 op	 het	 vergroten	 van	 een	 gezond	 leefklimaat	 en	 bovendien	 van	 de	
recreatieve	waarde,	beleefbaarheid	en	 toegankelijkheid	van	het	gebied.	Vanuit	het	PvT	 is	aangegeven	dat	de	
overgangszone	 (OZ)	 38+	 en	 50+	 anders	 toegankelijk	 zijn.	De	 50+-zone	 is	 voorbestemt	 voor	 bedrijvigheid	met	
een	 gelimiteerd	 aantal	 parkeerplekken.	We	 zetten	waar	mogelijk	 innovaties	 op	 het	 gebied	 van	mobiliteit	 in,	
zowel	m.b.t.	 de	 bedrijfsvoering	 als	 voor	 het	 publiek.	De	 38+-zone	 is	meer	 recreatief	 en	 niet	 toegankelijk	 per	
auto.		
De	volgende	ambities	zijn	binnen	dit	thema	geformuleerd:	
	
• Het	leefklimaat	in	de	overgangszone	is	gezond,	waaronder	op	gebied	van	buiten-	&	binnenluchtkwaliteit,	en	

is	uitnodigend	voor	recreatie,	vrijetijdsverblijf	of	bedrijvigheid;	
• De	overgangszone	is	goed	toegankelijk	met	duurzaam	vervoer	(langzaamverkeer,	OV,	watertaxi,	P&R)	en	

versterkt	het	bestaande	netwerk	in	de	omgeving	en	de	(nieuwe)	routing	in	het	gebied;	
• De	overgangszone	vormt	een	natuurlijke	overgang	tussen	het	industriegebied	en	de	groeve	en	is	bestemd	

voor	recreatie,	horeca	en	specifieke	bedrijvigheid.	

2.3 Groeimodel	
De	 verankering	 van	 de	 C2C-uitgangspunten	 en	 hierboven	 omschreven	 ambities	 kunnen	 gezien	 worden	 als	 een	
organische,	stap-voor-stap	ontwikkeling.	De	implementatie	van	de	C2C-principes	kan	dan	ook	gezien	worden	als	een	
continu	groeimodel.	Des	te	belangrijker	is	het	daarbij	om	focus	aan	te	brengen	op	thema’s.	Het	toepassen	van	C2C	
zal	 daarom	 altijd	 plaatsvinden	 binnen	 de	 kaders	 van	 het	 project	 (kosten,	 kwaliteit,	 tijd).	 Vandaar	 dat	 de	
geformuleerde	C2C-ambities	voor	de	overgangszone	ENCI-gebied	zijn	gevisualiseerd	 in	een	zogenaamde	 roadmap.	
Deze	is	te	vinden	in	bijlage	3.	
De	roadmap	dient	als	kader	voor	alle	ontwikkelingen,	van	zowel	gebouwen	als	de	buitenruimte,	die	plaatsvinden	in	
de	overgangszone.	Ook	bestaande	mobiele/	kort	tijdelijke	gebouwde	innovaties	die	wij	tonen	dragen	hieraan	
maximaal	bij	. 
	

3 Cradle	to	Cradle	als	economisch	principe	
Het	toepassen	van	Cradle	to	Cradle	binnen	de	overgangszone	van	het	ENCI-gebied	heeft	als	primair	doel	het	creëren	
van	meerwaarde.	Niet	alleen	maar	meerwaarde	op	het	gebied	van	mens	en	milieu,	maar	ook	het	creëren	van	
financiële	meerwaarde	is	nadrukkelijk	aan	de	orde.		
	
Uitgangspunt	is	dat	het	toepassen	van	Cradle	to	Cradle	in	de	overgangszone	financieel	haalbaar	of	zelfs	winstgevend	
moet	zijn	en	haalbaar	binnen	een	realistische	planning.		
	
Duidelijk	is	dat	het	toepassen	van	de	C2C	uitgangspunten	‘aan	de	voorkant’	investeringen	vraagt.	Daarbij	is	het	van	
belang	dat	men	zich	steeds	realiseert,	dat	het	hierbij	niet	gaat	om	kosten	maar	om	investeringen,	niet	om	
terugverdientijden	maar	om	een	positieve	cashflow:	door	op	de	juiste	manier	kapitaal	en	kennis	te	investeringen	
wordt	op	(middel)lange	termijn	een	meerwaarde	gecreëerd	die	geld	oplevert	en	daarmee	dus	ook	het	plan	verder	
haalbaar	maakt.	Daarbij	zal	primair	de	focus	liggen	op	de	‘harde-‘	(de	euro’s),	maar	secundair	ook	de	‘zachte’	
inverdieneffecten.	Denk	daarbij	aan	verhogen	van	productiviteit	bij	werknemers	of	hoe	prettig	gebruikers	zich	in	het	
gebied	voelen.	
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Door	 het	 inzichtelijk	 maken	 van	 meerwaarde	 in	 de	 vorm	 van	 business	 cases	 bestaat	 daadwerkelijk	 de	 kans	 om	
enerzijds	 Cradle	 to	 Cradle	 te	 verankeren	 en	 anderzijds	 de	 goede	 keuzes	 te	 maken	 die	 op	 termijn	 de	 gewenste	
meerwaarde	genereren.		
	
Alvorens	de	daadwerkelijke	business	cases	uitgewerkt	kunnen	worden	zal	allereerst	een	keuze	gemaakt	dienen	 te	
worden	welke	 concrete	 C2C/Circulaire	 projecten	 op	 korte	 termijn	 (tot	 2020)	 uitgevoerd	 zullen	 gaan	worden.	 Het	
wordt	daarom	aanbevolen	om	na	vaststelling	van	dit	document	zo	snel	mogelijk	een	werkplan/uitvoeringsplan	op	te	
stellen	waarbij	sprake	zal	zijn	van	een	3-tal	kostenposten:	

1. Kosten	met	betrekking	tot	capaciteit;	
2. Onderzoekskosten/begeleidingskosten;	
3. Investeringen	in	projecten.	

	
Ad	1.		
Bij	aanvang	van	het	proces	om	te	komen	tot	dit	C2C-Ambitiedocument	is	gestart	met	een	C2C	inspiratiesessie.	Doel	
van	de	inspiratiesessie	was	om	eenzelfde	C2C	mindset	te	borgen	bij	de	deelnemers.	Geconcludeerd	kan	worden	dat	
er	 al	 een	 zekere	 sprake	 is	 van	 een	 C2C	 basiskennis.	 Duidelijk	 is	 echter	 ook	 dat	 het	 “op	 een	 andere	manier	 naar	
projecten	kijken”	aan	de	voorkant	in	eerste	instantie	extra	capaciteit	vraagt.	De	inschatting	is,	dat	deze	periode	ca.	
0,5-1	jaar	zal	duren.	C2C	geïnspireerde	projecten	vragen	immers	een	andere	aanvliegroute	en	vragen	derhalve	van	
de	betrokken	partijen	en	organisaties	extra	inzet	om	‘buiten	de	standaard’	procedures	invulling	te	gaan	geven	aan	de	
projecten.		
	
Indien	 deze	 extra	 inzet	 concreet	 gemaakt	 wordt	 is	 de	 inschatting,	 dat	 gezien	 de	 omvang	 van	 het	 project	
overgangszone	 dit	 ca.	 0,3	 fte	 aan	 tijd	 zal	 kosten	 om	 de	 C2C-ambities	 continu	 te	 verankeren	 in	 het	 proces	 en	
besluitvorming,	documenten	en	praktische	toepassing	in	projecten.	Het	advies	is	om	deze	extra	capaciteit	er	niet	“bij	
te	 doen”.	 De	 ervaring	 leert	 dat	 de	 medewerkers	 uiteindelijk	 als	 gevolg	 van	 tijdsdruk	 vaak	 terugvallen	 in	 hun	
“standaard”	werkpatroon.		
	
Ad	2.	
De	ervaring	 leert,	dat	de	kosten	van	het	uitwerken	van	business	 cases,	het	uitvoeren	van	onderzoek	en	het	extra	
toevoegen	 van	 C2C-expertise	 ‘slechts’	 0,5%	 van	 het	 totale	 investeringsvolume	 vragen.	 Het	 resultaat	 is	 dat	 er	
maximaal	kwaliteit	wordt	gerealiseerd	met	een	positieve	impact	op	gebruiker,	omgeving	én	financiën.	Op	basis	van	
eerder	uitgevoerde	business	cases	is	het	zeer	aannemelijk	dat	deze	investering	volledig	wordt	terugverdiend	met	de	
duurzame	maatregelen.	De	 uiteindelijke	 hoogte	 van	 de	 kosten	 voor	 onderzoek	wordt	 uiteraard	 bepaald	 door	 het	
aantal	projecten,	het	doel	en	de	eventuele	noodzakelijke	onderzoeken	die	hieraan	gekoppeld	dienen	te	worden.		
	
Ad	3.	
Uitgangspunt	 bij	 het	 hanteren	 van	 C2C	 in	 projecten	 is	 dat	 deze	 projecten	 niet	 meer	 kosten	 dan	 oorspronkelijk	
begroot.	Dit	betekent,	dat	indien	voor	bepaalde	projecten	reeds	een	budget	is	gereserveerd	ook	binnen	dit	budget	
C2C	geïntegreerd	zal	worden.	Anders	gezegd:	binnen	het	bestaande	projectbudget	wordt	het	geld	op	een	dusdanige	
manier	 geïnvesteerd	 dat	 ‘onder	 de	 streep’	 sprake	 zal	 zijn	 van	 een	 hogere	 meerwaarde	 als	 bij	 de	 “standaard”	
uitvoering.	 Belangrijk	 daarbij	 is	 dat	 hierbij	 inzichtelijk	 gemaakt	 zal	 dienen	 te	 worden	 welke	 “harde”	 en	 “zachte”	
benefits	 de	 C2C	 aanpak	 oplevert.	 Uitzondering	 hierop	 zijn	 natuurlijk	 nieuwe	 projecten	 die	 voorheen	 niet	 begroot	
waren	en	dus	 formeel	 als	 initiële	 investering	op	de	begroting	 zullen	drukken.	Ook	hier	 geldt	 echter	dat	 van	 ieder	
nieuw	C2C	project	aan	de	voorkant	uiteindelijk	duidelijk	zal	moeten	zijn	wat	de	meerwaarde	van	het	project	 is	om	
zodoende	de	extra	investering	te	legitimeren	of	aan	te	tonen	dat	de	investering	op	termijn	wordt	terugverdiend.		
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4 Vervolg	
Alvorens	met	de	daadwerkelijke	praktische	vertaling	gestart	kan	worden	dient	allereerst	ingestemd	te	worden	met	
de	ingezette	lijn.	Na	vaststelling	van	dit	C2C-ambitiedocument,	inclusief	de	roadmap	(bijlage	3)	wordt	aanbevolen	zo	
snel	mogelijk	een	werkplan/uitvoeringsplan	op	te	stellen,	inclusief	bijbehorende	planning.	Op	basis	van	het	werkplan	
zal	concrete	invulling	worden	gegeven	in	een	overkoepelend	beeldkwaliteitsplan	c.q.	ontwikkelplan,	het	doorlopen	
de	 C2C-ambitie	 in	 aanbestedingen	 en	 processen,	 de	 ontwikkeling	 en	 uitvoering	 van	 C2C-geïnspireerde	 projecten,	
C2C-ontwikkelingen	 binnen	 ruimtelijk	 fysiek	 of	 andersoortige	 activiteiten.	 Om	 vervolgens	 actief	 te	 communiceren	
over	de	ingezette	koers	en	de	behaalde	resultaten.	 	
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BIJLAGE	3	–duurzaamheidsacties	voor	realisatie	ambities	(22-02-2017)	
	
A.1	Schone	energie	(1e	prioriteit):	

	
2020	
• Er	is	geen	gasinfrastructuur	aanwezig	in	de	overgangszone;	
• Nieuwbouw	zijn	energieneutaal	en	wekken	energie	op	(voor	tenminste	gebouwgebonden	energie);		
• Nieuwe	gebouwen/clusters	zijn	zelfvoorzienend	in	warmte	&	koude;	
• Energiezuinige	maatregelen	zijn	toegepast;	
• Het	 energiesysteem	 is	 zichtbaar	 en	 beleefbaar	 in	 de	 overgangszone,	 door	 zowel	 realtime	monitoring,	 fysiek	

zichtbare	energiemaatregelen	als	informatievoorzieningen;		
	

2040	
• De	overgangszone	én	het	bedrijventerrein	zijn	energieneutraal	en	wekken	zelf	schone	energie	op;	
• Het	smartgrid	voor	warmte	&	koude	is	operationeel;	
• ENCI	is	in	2050	klimaatneutraal	(greendeal	no	nett	loss	industrie).	

	
2060	
• Het	hele	gebied	is	energiepositief	en	levert	schone	energie	aan	de	omgeving	(thermisch	&	elektrisch);		
• Schone	energie	wordt	binnen	het	gebied	tussen	industrie,	overgangszone	en	landschap	uitgewisseld.	
	
A.2	Gebied	als	grondstoffenbank	(1e	prioriteit):	
	
2020	
• Er	 zijn	 tenminste	 40	 cradle	 to	 cradle	 gecertificeerde	 (of	 vergelijkbare)	 materialen	 toegepast	 in	 de	

overgangszone;	
• Voor	tenminste	50%	van	de	toegepaste	C2C-materialen	(of	vergelijkbaar)	zijn	afspraken	gemaakt	om	materialen	

aan	het	einde	van	de	gebruiksduur	terug	te	nemen	voor	recycling	of	upcycling	in	de	keten;	
• Voor	tenminste	20%	van	de	toegepaste	C2C-materialen	(of	vergelijkbaar)	zijn	afspraken	gemaakt	over	financiële	

restwaarde	van	minimaal	5%	van	de	aanschafwaarde	(van	Product	naar	Service);	
• Materialen	hebben	een	positieve	impact	op	gebruiker	en	omgeving,	zoals	luchtzuivering	of	energiereductie;		
• Gebouwen	zijn	zoveel	mogelijk	flexibel	en	remonteerbaar	ontworpen	en	gebouwd	(Design	for	Disassembly);	
• Gebouwen	 beschikken	 over	 een	 groen	 ‘sloopbestek’,	 inclusief	 materiaalpaspoorten	 bij	 de	 toegepaste	

materialen;	
• Materiaalstromen	in	het	gebied	zijn	inzichtelijk	gemaakt	en	worden	ingezet	als	bouwmateriaal	of	biomassa	voor	

energieopwekking;	
• Er	worden	lokale	materialen	toegepast	(uit	gebied	-	Limburg	-	Euregio);	
• Toegepast	hout	is	FSC-gecertificeerd;	
• De	 circulaire	 uitgangspunten	 zijn	 als	 zodanig	 opgenomen	 in	 de	 planuitwerking,	 waaronder	 bouwkundige	

bestekken	en	aanbestedingen.	
	
2040	
• Leveranciers	zijn	uitgedaagd	met	circulaire	oplossingen	te	komen;	
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• Er	 zijn	 tenminste	 60	 cradle	 to	 cradle	 gecertificeerde	 (of	 vergelijkbare)	 materialen	 toegepast	 in	 de	

overgangszone;	
• Voor	tenminste	60%	van	de	toegepaste	C2C-materialen	(of	vergelijkbaar)	zijn	afspraken	gemaakt	om	materialen	

aan	het	einde	van	de	gebruiksduur	terug	te	nemen	voor	recycling	of	upcycling	in	de	keten;	
• Voor	tenminste	40%	van	de	toegepaste	C2C-materialen	(of	vergelijkbaar)	zijn	afspraken	gemaakt	over	financiële	

restwaarde	van	minimaal	10%	van	de	aanschafwaarde	(van	Product	naar	Service);	
• Aanwezige	materialen	uit	het	gebied	zijn	hergebruikt	en	zijn	o.a.	 ingezet	als	bouwmateriaal	of	biomassa	voor	

energieopwekking.	
	
2060	
• Er	 komt	 geen	 afval	 uit	 het	 gebied;	 reststromen	 zijn	 grondstoffen	 voor	 de	 omgeving,	 waaronder	 voedsel,	

bouwmaterialen	en	biomassa	voor	energieopwekking;	
• Materialen	zijn	teruggenomen	door	leveranciers	en	opnieuw	ingezet	als	grondstof	voor	een	nieuw	product;	
• Afspraken	over	restwaarden	zijn	nagekomen	in	geval	materialen	worden	hergebruikt.	
	
A.3	Creëren	van	waterkringlopen	(1e	prioriteit):	
	
2020	
• Hemelwater	is	afgekoppeld;	al	het	overtollige	regenwater	wordt	gebufferd	of	afgevoerd	naar	de	Maas;	
• Grijswater	wordt	gezuiverd	(bijvoorbeeld	middels	een	helofytenveld)	en	hergebruikt	in	de	gebouwen;	
• Watergebruik	binnen	de	gebouwen	wordt	gemonitord;	
• Water	is	een	zichtbare	drager	in	de	overgangszone	(bewustwording	watersysteem);	
• Een	deel	van	het	natuurlijke	watersysteem	is	geschikt	gemaakt	voor	recreatie;	
• Het	proceswater	uit	de	industrie	wordt	gebruikt	voor	verwarming	en	koeling	in	de	overgangszone.		
	
2040	
• Natuurlijk	gebruik	van	water	uit	de	groeve.	Water	wordt	gezuiverd	voor	gebruik	in	de	overgangszone;	
• Zwartwaterkringloop	wordt	gezuiverd	middels	bijvoorbeeld	een	algenproductie.	
	
2060	
• De	waterkringloop	in	de	overgangszone	is	een	beleefbaar	element	en	draagt	positief	bij	aan	het	ecosysteem	in	

het	gebied.	
	
A.4	Functioneel	landschap	(2e	prioriteit):	
	
2020	
• Groen	in	de	overgangszone	draagt	bij	aan	verbetering	van	een	gezond	leefklimaat	door	o.a.	het	voorkomen	van	

hittestress,	het	verbeteren	van	luchtkwaliteit	en	het	beleefbaar	maken	van	natuur	en	landschap;	
• De	biodiversiteit	in	de	overgangszone	is	verbeterd	t.o.v.	de	situatie	in	2017;	
• Kunstmatig	beheer	naar	de	uitgangssituatie,	o.a.	uitdunnen	groeverand,	verwijderen	overmatige	bosopslag	

Oehoevallei.	Vrijgekomen	biomassa	is	in	de	kringloop	opgenomen;	
• In	de	overgangszone	wordt	een	start	gemaakt	met	het	creëren	van	biomassa	t.b.v.	energieopwekking	of	voor	

hergebruik	als	(bouw)materialen;	
• Gefaseerde	start	met	landschapsbeheer	door	dieren.	
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2040	
• Het	landschapsbeheer	is	energieneutraal	en	wordt	zoveel	mogelijk	door	de	inzet	van	dieren	gerealiseerd.	
	
2060	
• Het	 landschap	 draagt	 bij	 aan	 het	 produceren	 van	 biomassa,	 een	 gezond	 leefklimaat	 en	 de	 Natura2000	

doelstellingen.	
	
A.5	Geologie	&	Cultuurhistorie	(2e	prioriteit):	
	
2020	
• Het	 “rondje	 om	 de	 groeve”	 is	 gerealiseerd	 en	 aangesloten	 op	 de	 overgangszone	 en	 historische	 routes.	 Het	

rondje	om	de	groeve	vergroot	de	bewustwording	van	C2C-elementen	in	het	gebied;	
• Behoud	en	versterken	van	scherpe	terrasranden,	ingangen	van	de	groeve	en	groevegangen;	
• Realiseren	van	een	Geologie-wand	t.b.v.	educatie	en	amateur-geologie.	
• Karakteristieke	elementen	en	materialen	uit	het	gebied	zijn	hergebruikt;	
	
2040	
• Historische	elementen	en	routes	zijn	beleefbaar	en	worden	ingezet	voor	recreatie	en	educatie.	Het	rondje	om	

de	groeve	geeft	een	volledig	beeld	van	de	C2C-elementen	in	het	gebied	en	bezoekers	leveren	een	bijdrage	aan	
het	realiseren	van	de	C2C-ambities.	
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A.6	Mens	&	Mobiliteit	(2e	prioriteit):	
	
2020	
• De	binnen-	en	buitenluchtkwaliteit	in	de	overgangszone	is	gezond	en	verbeterd	t.o.v.	de	situatie	in	2017;	
• Bestaande	historische	routes	(waaronder	de	Luikerweg)	verbinden	en	versterken	de	routing	in	de	

overgangszone;	
• De	overgangszone	ontsluit	de	groeve	d.m.v.	diverse	toegangen,	trappen	en	halfverharde	paden;	
• Vanuit	de	overgangszone	zijn	bezoeken	aan	de	gangenstelsels	(onder	begeleiding)	mogelijk;	
• Recreatieve	elementen	in	relatie	tot	de	groeve	worden	gerealiseerd,	b.v.	de	aanleg	van	recreatief	water;	
	
2040	
• Vormgeving	en	exacte	situering	van	de	recreatieve	voorzieningen	en	aansluiting	op	het	bestaande	

recreatienetwerk	en	belangrijke	cultuurhistorische	elementen	zoals	de	Hoeve	Lichtenberg	en	hoeve	Caestert;	
• Het	AINSI-complex	wordt	aangesloten	op	de	overgangszone	b.v.	via	het	bestaande	gangenstelsel	naar	de	

groeve.	
• Uitbreiding	van	het	routenetwerk	b.v.	routes	over	de	Maas	(watertaxi)	en	over	de	grens	met	België.	
	
2060	
• De	 overgangszone	 heeft	 een	 blijvende	 recreatieve	 en	 educatieve	 waarde	 voor	 gebruikers	 en	 bezoekers	 en	

versterkt	bestaande	netwerken	in	de	groeve,	het	industriegebied	en	de	omgeving.	
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BIJLAGE	4	–	ROADMAP	01.03.2017	
	
 
 
 

 


