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EXTRA VERGADERING
STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag
Vergadering dd. 18.07.2017 om 10.00 uur in het Informatiecentrum D’n Observant

Actieverantw.

1.

OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA
1.1

Opening en Mededelingen
J. Mans opent de vergadering en heet allen welkom bij deze
vergadering waarin 3 punten worden besproken, t.w. :
- Al dan niet Openstelling Groeve/Natuurbad
- Offerte P2
- Voorbespreking Kennismaking met Wethouder Krabbendam.
Bij uitzondering zal de heer N. Altena (Manager Zuid-Nederland van
Natuurmonumenten) bij de bespreking van het 1e punt aanwezig zijn.
Het Bestuur SOME geeft duidelijk aan dat dit een uitzondering is. Het is
niet de bedoeling dat werknemers van de 5 partijen deelnemen aan
Bestuursvergaderingen SOME en ook in de toekomst géén zitting
nemen in het Bestuur SOME. Dit onderwerp dient t.z.t. nog eens zeer
goed bediscussieerd te worden en ook een besluit over genomen te
worden.

Bestuur

2.

HEROPENSTELLING GROEVE/NATUURBAD
Door Nico Altena (vanaf 01.10.2017 Manager Zuid-Nederland van Vereniging
Natuurmonumenten) wordt waar nodig nog een toelichting gegeven op de door
Natuurmonumenten (E. Habets) gezonden e-mail aan het Bestuur SOME over
het al dan niet openstellen van de Groeve/het Natuurbad.
Opgemerkt wordt dat de Communicatie (extern) hieromtrent (die tot nu toe door
J. Mans werd vervuld) vanaf nu ligt bij de verantwoordelijke van het gebied en
wel Natuurmonumenten in de persoon van E. Habets. P. Mergelsberg zal
zorgen dat J. Mans de gegevens (telefoonnummer, adres, e-mail, etc.) van
E. Habets krijgt.
PMer
Op het moment echter dat zich ontwikkelingen voordoen, zal SOME deze
toetsen aan de hand van de opgestelde criteria.
Er dienen maatregelen te worden genomen om vooralsnog het Natuurbad niet
open te stellen voor het zwemmen!
Beheersbaarheid en Handhaving van het gebied staan boven aan het lijstje en
hierover moeten nu voor de korte termijn heel goede afspraken worden
gemaakt.
Verantwoordelijkheid ligt bij Natuurmonumenten en doet vanaf nu dus ook de
communicatie. SOME is toezichthouder en controleert aan de hand van het
Plan van Transformatie of alles conform afspraken verloopt.
Afgesproken wordt dat alle partijen op zeer korte termijn bij elkaar geroepen
worden, zodat de door Natuurmonumenten voorgenomen stappen nog eens
zeer goed toegelicht kunnen worden. Natuurmonumenten zal dus voor dit
adviesberaad zo spoedig mogelijk een datum en tijdstip vastleggen.

NM

J. Mans resumeert :
- het Bestuur SOME gaat akkoord met het door Natuurmonumenten in haar
brief voorgestelde. Bij overdracht van het Natuurbad aan SOME dient
Natuurmonumenten dit weer in de huidige staat terug te brengen
- de rollen van de diverse partijen zijn duidelijk
- communicatie op korte termijn : vanaf heden zal deze plaatsvinden door
E. Habets van Natuurmonumenten
- de communicatie op lange termijn : is opgenomen in het Plan van Transformatie
- op korte termijn een adviesberaad organiseren door Natuurmonumenten
tussen de 5 partijen.
J. de Jong merkt nog op dat de juridische verantwoordelijkheid ook is vastgelegd in de tussen ENCI en Natuurmonumenten ondertekende Gebruikersovereenkomst.
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Nogmaals wordt opgemerkt dat zwemmen in het Natuurbad verboden blijft,
maar dat in het kader van wellness pootjebaden wel geoorloofd kan worden.
Handhaving hiervan is dan wel ten strengste gewenst. Dit kan Natuurmonumenten echter op dit moment niet echt garanderen. Hiervoor zal een voorstel
moeten worden uitgewerkt door HH. Habets en Mergelsberg.

EHab/
PMer

J. de Jong voegt hieraan toe dat over Handhaving in de Groeve én in de ENCIfabriek heel goed moet worden afgestemd, ook met name op het gebied van
Veiligheid. Eventuele verdeling van verantwoordelijkheden moet ook duidelijk
worden afgesproken en op papier worden gezet. Het zou derhalve goed zijn als
hierover een gesprek wordt georganiseerd tussen Natuurmonumenten, ENCI
en ook de Gemeente Maastricht (die laatste met name in het kader van
parkeermogelijkheden rondom het gebied).
De diverse voorstellen dienen door de 5 partijen geaccepteerd te worden!
Ook moet borging voor de toekomst duidelijk worden vastgesteld.
Tijdschema :
- gestart wordt met het in de brief van Natuurmonumenten voorgestelde
stappenplan
- bespreking openstelling Wandelpad
- bespreking openstelling Natuurgebied.

3.

OFFERTE P2
Het Bestuur SOME is nog niet 100 % ervan overtuigd van de inzet van P2 en
derhalve wordt afgesproken :
- P2 kan toch al starten
- tussentijds zal P2 in het Bestuur rapporteren over de stand van zaken van de
door P2 uitgevoerde werkzaamheden.
Het in de offerte opgenomen actie om een bezoek aan Heidelberg te brengen
is niet juist : dit moet zijn een gesprek met HH. Pluijmen Gach van ENCI.

4.

VOORBEREIDING KENNISMAKING MET WETHOUDER KRABBENDAM
Wethouder G.-J. Krabbendam zal in de Bestuursvergadering SOME op
14.09.2017 kennis komen maken. Hierbij zullen de volgende punten aan de
orde komen :
- toelichting op Plan van Transformatie
- toelichting op stand van zaken Plan van Transformatie
- functie van het Bestuur SOME.
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5.

RONDVRAAG EN SLUITING
5.1

5.2

Kosten voor extra toezicht in Groeve
Zullen door SOME bij Natuurmonumenten worden ingediend.

PMer

Businessplan Overgangszone
Wordt opgesteld door HH. van der Bijl en de Schepper.

De voorzitter, de heer Mans, sluit onder dankzegging aan de aanwezigen deze
vergadering.

6.

VERGADERINGEN BESTUUR IN 2017
Deze zijn vastgelegd op :
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

16 februari
13 april
22 juni
14 september
23 november

telkens van 10.00 tot 12.00 uur in Chalet D’n Observant.

NR.

1.
2.
3.
4.
5.

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
ONDERWERP
ACTIE DOOR BESPROKEN OPNIEUW AAN
in c.q.
DE ORDE OF
op/punt
GEREED
Invulling Bestuursleden : discussie
Communicatie : gegegens over
E. Habets doorsturen naar J. Mans
Z.s.m. Adviesberaad organiseren
Handhaving in Groeve/Natuurbad :
voorstel voor Bestuur maken
Kosten extra toezicht in Groeve
indienen bij Natuurmonumenten

Allen
PMergelsberg
Natuurmon.
EHabets/
PMergelsberg

18.07.2017/1.1
18.07.2017/2.
18.07.2017/2.
18.07.2018/2.
18.07.2017/5.1

PMergelsberg

BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
VERGADERING
ONDERWERP
Nr./Datum
18.07.2017

Communicatie : per 18.07.2017 wordt dit overgenomen door Natuurmonumenten (E. Habets)
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