


















Criteria toets cf aanvulling POL 6 maart 2009 inzake   
bedrijventerrein Plan van Transformatie ENCI gebied. 

 
 
  Variant stoppen 1-1-2015 C Variant 
   Kalksteenwinning volgens 

integrale variant  
Criterium 1  Beëindigen 

kalksteenwinning  
1-1-2015 

Beëindigen 
kalksteenwinning  
1-1-2020 

Economische meerwaarde Werkgelegenheid: behoud 
bestaande arbeidsplaatsen 

Als oven 8 stopt 
verdwijnen er 80 directe 
arbeidsplaatsen en 80-120 
indirecte arbeidsplaatsen. 

Werkgelegenheid voor 80 
medewerkers oven voor 5 
extra jaren. (1-1-2015 – tot 
sluiting oven) en mogelijk 
behoud van arbeidsplaatsen 
door het via 
Parkmanagement aanbieden 
van Facilitaire en technische 
diensten. 

 Werkgelegenheid: creatie 
nieuwe arbeidsplaatsen 

Neen.  
Transformatie BT gaat 
slechts zeer beperkt door. 

Ja. 
BT ENCI 22 ha * 25 wp per 
ha= 550 wp 
Overgangszone 4,7 ha * 40 
wp per ha = 188 wp. 
Totaal: 738 WP 

 Investeringsimpuls Zeer beperkt De potentiële 
investeringsimpuls zal liggen 
tussen de € 55 mln en € 275 
mln. Als rekeneenheid is 
genomen de 
investeringskosten per 
arbeidsplaats. Deze lopen 
nogal uiteen. De 
investeringskosten per 
arbeidsplaats zijn afhankelijk 
van de kapitaalintensiteit van 
de (industriële) activiteit en 
variëren van minimaal € 
100.000 euro tot € 1.000.000 
of meer. In dit kader wordt 
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als bovengrens een 
bescheiden getal 
aangehouden te weten € 
500.000. 
 

 Nieuwe vormen 
economische bedrijvigheid 

Neen. Ja. 
Functies BT richten zich op 
nieuwe werkgelegenheid 
zoals groene maakindustrie, 
productie services, recreatie 
en toerisme. 

 Diversificatie economische 
activiteiten 

Neen Ja.  
Ontwikkelingslijn van R. 
Wall uit “ENCI 24 
uurssessie”van 2/3 september 
2009 is beleidslijn voor 
transformatie BT ENCI. 

 Versterking aanbod 
bedrijventerrein in regio 
Maastricht 

Beperkt Ja,  
klasse 5 terrein aan water is 
een zeer schaars in de regio 
Maastricht. Extra impuls 
voor gebruik kade en kade 
faciliteiten. 

 Versterking kansrijke 
sectoren 

Neen Ja,  
groene maakindustrie, 
nieuwe vormen van 
duurzame energie, 
betongerelateerde  R&D etc. 

 Kenniscentrum HTC 
(Heidelberg Technology 
Center)) 

de kennis van Heidelberg 
Technologie Centrum, dat 
gericht is op het 
optimaliseren van de 
verbrandingstechnologie in 
de oven en het 
terugbrengen van de 
emissie in de rookgassen 
wordt afgebouwd 

De kennis van Heidelberg 
Technologie Centrum, dat 
gericht is op het 
optimaliseren van de 
verbrandingstechnologie in 
de oven en het terugbrengen 
van de emissie in de 
rookgassen wordt 
geïntensiveerd. Maastricht is 
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pilot. 

 zonering Groeve en bedrijventerrein: 
twee onafhankelijke 
zelfstandige eenheden 

Eén samenhangend gebied in 
aanpak en beleving. Groeve 
(met onderscheid in stil, 
rustiger, rustig), 
economische overgangszone 
en gesegmenteerd 
bedrijventerrein.  Zones 
lopen vloeiend in elkaar 
over.  

 Toegang groeve Zeer moeilijk toegankelijk; 
zeker niet via 
bedrijventerrein ENCI. De 
kurk blijft erop. 

Toegankelijk van meerdere 
zijde. Ook via 
Bedrijventerrein ENCI  
vanaf de Lage Kanaaldijk via 
de “Centrale Allée” 

Ecologische meerwaarde    
    
Duurzaamheid Duurzame productie Neen Ja 
Culturele meerwaarde Ruimte voor creatieve 

beroepen 
Neen Ja 

 Ruimte voor 
doorontwikkeling AINSI 

Neen Ja. 

    
Criterium 2    
Komt plan van 
transformatie tegemoet aan 
het ideale eindbeeld zoals 
door de omgeving is 
geformuleerd en haar 
vertaling heeft gevonden in 
de Contourennota. 
(vastgesteld door de 
stuurgroep PVT op 2 juli 
2009) 

 Neen Ja,  
optimale variant waarin 
aandacht voor bestaande en 
nieuwe werkgelegenheid 
naadloos aansluit bij natuur, 
recreatie en toerisme. 

Doe onderzoek naar de 
emissie reductie 

Rapport MOB   
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schoorsteen Oven 8 
    
Criterium 3. Ambitieus, 
maar haalbaar. 

   

Draagvlak bij o.a. wat 
betreft de werkgelegenheid 

provincie   

 gemeente   
 ENCI Neen Ja. 
Past PVT in beleid van wet 
en regelgeving 

WRO Neen, er is geen PVT. Neen,  
voor ontwikkelingszone zal 
bestemmingsplan groeve 
gewijzigd moeten worden. 

 WM Neen, er is geen PVT. Ja, 
Is PVT technisch 
uitvoerbaar? 

 Neen, er is geen PVT. Ja. 

Is PVT financieel haalbaar  Neen, er is geen PVT.. Ja. 
Uitvoering geregeld? Organisatorisch beheer Niet aan de orde Ja.  

Parkmanagement ENCI 
 Organisatie ontwikkeling Neen Ja, 

Extern bureau RO groep BV 
ingehuurd voor 
gebiedsontwikkeling 

 contractueel Niet aan de orde Ja 
 In de tijd Niet aan de orde Ja.  

Planning is op hoofdlijnen 
gemaakt. 

 
 
13-10-2009 
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